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RESUMO  

 

Introdução. O Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará em Sobral teve 

início em 2/04/2001, cujo Projeto Político-Pedagógico do curso de Medicina de 

Fortaleza (1995) indicava a realização de seminários de Grupos Balint para 

discussão de situações durante o internato. Objetivo. Analisar os resultados da 

utilização dos Grupos Balint sobre o profissionalismo do interno de Medicina. 

Metodologia. Estudo descritivo realizado de 20/02 a 31/07/2012, com abordagem 

clínico-qualitativa do conteúdo coletado nas 37 sessões do Grupo Balint (GB) com 

17 alunos do internato, denominados Grupo 1 – Piloto (9 alunos) e Grupo 2 – Grupo 

Balint da Pesquisa (8 alunos). Os GB aconteceram em um ambiente adequado de 

um hospital do interior do Estado do Ceará e foram gravados em áudio, cujos 

cenários de pesquisa estão nos relatos das situações apresentadas, denominadas 

casos-gatilho. O processo grupal ocorreu em três fases: planejamento, atividades e 

avaliação. Foram observados os procedimentos éticos pertinentes à pesquisa e o 

projeto aprovado pelo Protocolo Nº 344/11 de 16/02/2012, sobre vigência da 

Resolução Nº 196/96. O material foi organizado com base na análise de conteúdo 

temática pelo critério de relevância. Resultados. Foram 28 casos gatilho nos sete 

contextos: Clínica Médica, Cirurgia, Tocoginecologia, Pediatria e Saúde Comunitária 

(Emergência, Estratégia de Saúde da Família e Saúde Mental) que das 25 

subcategorias do conjunto da categoria Sentimentos somente em três, há relatos 

positivos: felicidade, sentir-se realizado e útil. As demais denotam sentimentos 

negativos: culpa, indignação, decepção, tristeza, medo, preocupação, revolta, 

inutilidade e dificuldade em aceitar a morte. No âmbito da categoria Crenças são 24 

subcategorias. Embora dois dos oito internos se achem salvadores, os outros 

reconhecem o limite, mas indicaram que o sistema de saúde não ajuda na formação 

de vínculo com os pacientes, principalmente na Clínica Cirúrgica, Tocoginecologia e 

Estratégia de Saúde da Família. Do conjunto da categoria Atitudes são 25 

subcategorias e a Comunicação foi a mais citada entre elas, seguida da Tomada de 

Decisão, da Interdisciplinaridade e do Vínculo para a efetiva relação interno-paciente 

e interno equipe multidisciplinar. Após a descrição das narrativas com interpretação 

que se fez, consta a avaliação dos internos nos seis encontros realizados. 

Conclusões. Os achados com suporte na literatura internacional assinalam atitudes 

problemáticas cujos papéis heroicos estão nas discussões a respeito da identidade 

médica, dilemas éticos e na anamnese centrada no paciente, temas dos GB 

realizados por estudantes da graduação. 

 

Palavras-chave: Educação Médica. Estudantes de Medicina. Pesquisa Qualitativa. 

Profissionalismo. 

 

   

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

Introduction. The Medical School of the Federal University of Ceará Sobral started 

on 02.04.2001, whose political-pedagogical project of the course of Fortaleza of 

Medicine (1995) indicated the completion of Balint groups seminars to discuss 

situations during boarding. Objective. To evaluate the use of Balint Groups on the 

professionalism of Internal Medicine. Methodology. Descriptive study performed 

from 20/02 to 31/07/2012, with clinical-qualitative approach to content collected in 37 

sessions of Balint Group (GB) with 17 students from boarding school, called Group 1 

- Pilot (9 students) and Group 2 - Balint group search (8 students). The GB took 

place in an appropriate environment of a hospital in the State of Ceará and were 

recorded in audio, whose research scenarios are the reports of the situations, called 

cases trigger. The group process occurred in three phases: planning and evaluation 

activities. ethical procedures relevant to the research were observed and the project 

approved by Nº. 344/11 of 16/02/2012 Protocol on validity of Resolution Nº. 196/96. 

The material was organized based on content analysis by the criterion of relevance. 

Results. There were 28 trigger cases in the seven contexts: Internal Medicine, 

Surgery, Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Community Health (Emergency 

Family Health Strategy and Mental Health) that the 25 Feelings category set of 

subcategories only three, there are positive reports: happiness, feel fulfilled and 

useful. The other denote negative feelings: guilt, anger, disappointment, sadness, 

fear, worry, anger, hopelessness and difficulty accepting the death. Within the 

category Beliefs are 24 subcategories. Although two of the eight internal find 

themselves saviors, others recognize the limit, but indicated that the health system 

does not help to bond with patients, especially in Surgery, Gynecology and Family 

Health Strategy. The whole category Attitudes are 25 subcategories and 

Communication was the most cited among them, followed by the Decision Making, 

the interdisciplinarity and the Link to the effective inner-patient relationship and 

internal multidisciplinary team. After the description of the narratives with 

interpretation was made, it contains the evaluation of internal in the six meetings 

held. Conclusions. The findings supported the international literature indicate 

problematic attitudes whose heroic roles are in discussions about medical identity, 

ethical dilemmas and the history centered on the patient, the GB themes performed 

by undergraduate students. 

 

Keywords: Medical Education. Students Medical. Qualitative Research. 

Professionalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente transformação dos setores de saúde e dos padrões de 

adoecimento e, consequentemente, a necessidade da redefinição do perfil do 

médico a ser formado resultou na criação, nos anos 1990, da Comissão 

Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM). Esta “[...] 

assumiu, em nível nacional, o papel de articular, técnica e politicamente, um 

movimento em prol da reforma do ensino médico” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2001, p. 16-17). 

Nessa perspectiva, a Educação médica passou por modificações, das 

quais a principal foi a criação do Módulo de Desenvolvimento Pessoal pela CINAEM 

em 2001. Esse módulo tem por objetivo: 

 
Estimular nos alunos o compromisso com a defesa da vida, para que 
possam desenvolver suas atividades e tomar decisões a partir de 
valores e convicções éticas e morais. Isto requer não só a aquisição 
de conhecimentos, mas o desenvolvimento de habilidades e atitudes 
que favoreçam uma visão integral do ser humano. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, 2001, p. 32). 

 

Com este objetivo, destacamos a peculiaridade do ensino que envolve 

aspectos subjetivos e culturais, entre outros, para problematizá-los à luz da 

promoção em saúde dos próprios estudantes de Medicina, especificamente durante 

o internato.  

No curso de Medicina escolhido para a pesquisa, o internato é um período 

obrigatório desenvolvido no Hospital Geral, na Emergência e na Saúde Comunitária, 

em um programa de dois anos de supervisão direta. A promoção da saúde neste 

local (internato) se faz intrinsecamente imbricada com o desenvolvimento da 

habilidade de tornar o encontro médico-paciente eficaz, bem como de desenvolver 

atitudes favoráveis em relação ao paciente. 

Observamos na experiência docente e institucional o quanto a tarefa 

assistencial situa o profissional de saúde em contato com realidades sociais tão 

precárias e violentas; situações em que os extremos do sofrimento têm lugar, 

somando-se a isso a dor física e psíquica, o corpo e suas vicissitudes (MILLAN, 

2003). 
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Destacamos, pois, então, a Educação em Saúde para estudar o modo 

como o ensino médico se organizou em face da operacionalização do paradigma 

biopsicossocial e como tendência caracterizada como promoção da saúde pela 

Organização Mundial da Saúde incluindo os fatores sociais que afetam a saúde, 

abordando os caminhos pelos quais distintos estados de saúde e de bem-estar são 

constituídos socialmente. Articulá-la à relação interno-paciente é, portanto, uma 

atitude interdisciplinar. 

No contexto da graduação médica, a interdisciplinaridade é um conceito 

profícuo, operacionalizador das diretrizes curriculares atuais  

 
[...] lança ao desafio de nos aproximar de algumas pistas para a 
construção de uma formação médica interdisciplinar que possa 
articular o cuidado, a integralidade, o controle social, a humanização 
e a ética, sem secundarizar as abordagens e pesquisas disciplinares. 
(BATISTA, 2006, p. 43). 

 

Nessa articulação, o objetivo da Educação em Saúde é propiciar uma 

reflexão da prática educativa do médico na relação interno-paciente, dando a esta 

habilidade importância semelhante à de qualquer outro procedimento médico.  

Por outro lado, ao escolhemos a Psicanálise, como paradigma de 

habilidades psicológicas e o destaque para Freud (1976), ao questionar o homem da 

razão ocidental, afirmando que o ego (eu) não é senhor nem mesmo em sua casa. 

Lacan (1985) enfatiza o desconhecimento e a alienação como constitutivos da 

subjetividade. Além disso, o corpo para a Psicanálise, tem um estatuto diverso 

daquele dado pela Medicina, pois reconhece o inconsciente como um constituinte 

fundamental. De que elementos, então, o campo inconsciente constitui a assistência 

médica? 

É nesta seara de entendimento das subjetividades que instigou a busca 

pela pesquisa em questão. Em que lógica, a saúde se baliza para abordar a 

subjetividade? Como pode dialogar com a subjetividade no contexto da Educação 

médica e da Psicanálise e, dessa maneira, instrumentalizar o futuro médico a 

exercer com suporte no perfil esperado?  

Como se posicionar nesse ambiente de modo a suportar as pressões e 

manter coerência no concernente à condução do caso? Como evidenciar a 

subjetividade no Ensino médico sem parecer carente de cientificidade, conservando, 
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porém, uma lógica própria e, assim, apta a capacitar o futuro médico a lidar com tais 

situações?  

Michael Balint (Anexo A), psicanalista, criou na Inglaterra nos anos 1950 

grupos denominados Balint desenvolvidos originalmente com médicos generalistas. 

Segundo a literatura, embora os Grupos Balint (GB) sejam uma estratégia 

primariamente educativa e não terapêutica, parecem possuir papel preventivo, 

principalmente no tocante a burnout e no desenvolvimento de habilidades 

psicológicas; e, mais especificamente, no contexto do ensino de internos de 

Medicina, o self-awareness, considerado importante aspecto do profissionalismo 

(BENBASSAT; BAUMAL, 2005). 

Nestes grupos, promoviam-se seminários realizados na Tavistock Clinic, 

em Londres. Neles, foram explorados a ciência clínica do uso profissional e da 

relação médico-paciente (JOHNSON, 2001). 

Pela peculiaridade de permitir uma relação mais duradoura com o 

paciente, os casos trazidos para discussão pelos médicos generalistas propiciaram 

ao psicanalista Michael Balint (2007) a oportunidade de observar algumas categorias 

fundamentais em jogo na relação médico-paciente. Entre elas, destacamos a falta 

básica e o papel sacerdotal do médico, bem como o investimento mútuo. 

Estas categorias partiram do modo específico como a pessoa reage às 

situações de estresse. Autores contemporâneos articulam às tensões ensejadas 

pela relação médico-paciente na atualidade, cujo papel de médico, um agente duplo, 

contrapõe a autonomia do paciente no referente à atenção baseada em evidências 

(BALINT; SHELTON, 2002, p. 340). 

 
Os pacientes podem exigir demais ou demandar demais de seus 
médicos em termos de suporte resultando em tensões maiores. A 
reação do médico a essas diferentes apresentações vai ser 
determinada pela sua própria falta básica.  

 

Aguiar (2001) toma o exemplo de Harvard para refletir sobre a 

implementação do novo paradigma do Ensino médico, uma vez que as diretrizes 

curriculares brasileiras começam a recomendar a posição ativa do aluno em seu 

processo de aprendizagem, adotando o paciente como o centro do cuidado. 

Observa que a legitimação do ensino com pedagogias ativas, através do estímulo a 

pesquisa e ao avanço na carreira em uma instituição de prestígio estimulou a 

adoção por outras Escolas Médicas. 
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O novo currículo tinha como estratégias a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), o ensino-aprendizagem centrado no estudante e a retomada da 

relação médico-paciente como elemento agregador de conteúdos biopsicossociais.  

Na Inglaterra, as recomendações que incorporam valores semelhantes 

são recomendadas através de consensos válidos para as Escolas Médicas do país 

(GENERAL MEDICAL COUNCIL, 2009).  

As Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina no Brasil, já em 2001, 

previam como objetivo na formação do médico dotar o profissional de habilidades 

específicas para o cuidado da própria saúde física e mental. As mais recentes 

entendem que o profissional “[...] deve ter formação geral, humanística, crítica, 

reflexiva e ética [...] tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a 

determinação social do processo de saúde e doença” (BRASIL, 2014, p. 1), além de 

compreender a competência como “[...] a capacidade de mobilizar conhecimentos, 

habilidades e atitudes com utilização dos recursos disponíveis e exprimindo-se em 

iniciativas e ações que traduzem desempenho [...]” (BRASIL, 2014, p. 4). 

Considerando que a reforma curricular dos cursos de Medicina no Brasil é 

recente e que os métodos de avaliação das novas estratégias de ensino no tocante 

aos aspectos subjetivos centrados na relação médico-paciente existem (ABREU, 

2009), mas são de mensuração difícil, reconhecemos que longe de reaver o perfil do 

médico como nostalgia de tempos melhores, procuramos conhecer quem será o 

médico, ora em formação, e quais as dificuldades decorrentes da relação com o 

paciente no contexto de uma universidade do Nordeste. 

Em razão do exposto, destacamos as experiências que desde a infância 

guardamos no trabalho árduo do pai da pesquisadora, médico do interior do Estado, 

, chamado durante as madrugadas, mesmo se não estivesse de plantão. Nem 

sistema de saúde organizado havia, mas o médico e a população e sabiam onde era 

sua casa. E até hoje há a pobreza, carência. 

Notam-se a religião e as curas, os testemunhos dos “desenganados”, 

cujos ex-votos esculpidos em cabeças e tantas outras partes do corpo se espalham 

pela casa dos milagres ao lado da igreja de Canindé, por exemplo. Desenganados 

por quem - Alguém cuja palavra tão poderosa só São Francisco poderia questionar. 

Não é por acaso que a Hygeia, de Gustav Klimt, e seu olhar de feiticeira 

com corpos decrépitos e nus, outros grávidos, provocou tanto mal-estar na Medicina 

científica dos 1920. O Pintor retrata que a saúde pouco intervinha no curso da vida, 
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escândalo para o orgulho dos pesquisadores, cujas descobertas faziam a Medicina 

avançar. O percurso como médica psiquiatra e analista nos atestavam haver o 

inconsciente na clínica. O que a ética da Psicanálise oferecia em primeiro lugar para 

nós como recurso nesse contexto de muita angústia.  

Em Belo Horizonte, onde realizamos a residência médica e a formação 

em Psicanálise de 2000 e 2004, os serviços por onde passei com a pesquisa 

realizada por meio da apresentação de casos nos provocaram forte desejo. 

Ao voltarmos para o Ceará em 2004, descobrimos no convívio com os 

estudantes de Medicina, o resgate da vontade de transmitir a clínica por meio da 

entrevista. Assim, a Psicopatologia surgiu como um instrumento onde o estilo, a 

“coreografia”, a arte, enfim, da escuta nos deram um novo motivo para permanecer 

nestas terras áridas. 

Já pensávamos nos Grupos Balint como pedagogia ativa a ser utilizada 

no internato para a discussão das questões éticas, em virtude da sua recomendação 

pelo Projeto Político-Pedagógico da UFC, de 2001, implantado nos novos cursos de 

Medicina do Cariri e de Sobral. 

Dar um passo em direção à pesquisa na academia, porém nos provocou 

reflexões a respeito do estatuto de cientificidade da Psicanálise e da natureza do 

objeto focalizado. A descoberta do inconsciente fundou o objeto de pesquisa e a 

metodologia para o estudo desse campo. Com essa consistência interna, a 

Psicanálise alcançou o status de ciência. 

No contexto da saúde, encontramos o universo da pesquisa qualitativa 

como o mais adequado para nos aproximar do objeto em elaboração e apresentado 

por meio do mestrado em Enfermagem, em que procuramos então, colher as 

histórias desses alunos, conhecer de que recursos fizeram uso no universo da 

graduação e até fora dela, quais suas dificuldades. A Enfermagem proporcionou-nos 

conhecer as narrativas inicialmente como modos de organizar os achados conforme 

as linhas narrativas de Spink (1999). 

Com as professoras da Enfermagem, citadas nos agradecimentos, 

encontramos, assim, um jeito de conservar a estética e nos surpreender com os 

olhares sobre os pacientes dos alunos que pesquisamos.  

Com suporte nesta experiência, pensamos a interdisciplinaridade, a 

Antropologia, a Educação em Saúde, a aprendizagem baseada no adulto. À medida 
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que aperfeiçoávamos as práticas na disciplina Psicopatologia, nos perguntávamos 

como a psicanálise se articularia com o Ensino médico. 

Em 2010, durante o Congresso Ibero-Americano de Pesquisa Qualitativa 

começamos a aproximar a posição do pesquisador na abordagem qualitativa com a 

do analista clínico e da psiquiatra, cuja fenomenologia é tomada para sistematizar o 

diagnóstico da doença mental. Estas foram nossas atividades primordiais e, mais 

adiante, mostrar as delimitações, como Turato faz, entre estas posições e a do 

pesquisador clinico-qualitativo, bem como aquilo que ele toma emprestado. Ao 

cursar durante o Mestrado a disciplina Metodologia do Ensino de Enfermagem, 

conhecemos como ser uma clínica proficiente, na busca da aprendizagem pelos 

meios pedagógicas, para essa transmissão.  

Demos seguimento procurando por conceitos atuais da Pedagogia em 

Ensino médico atualizados, os mais pertinentes à transmissão da beleza e da força 

extraordinária dos eventos que testemunhamos, sem encantamentos imaginários, 

me incluindo-nos com, a angústia, não só de professora, mas também de médica. 

Após a conclusão do Mestrado, comecei a escrever um artigo pensando 

na interdisciplinaridade entre da Educação com o grupo Balint exigência da 

disciplina Educação em Saúde. Nesse esboço, nos baseamos para escrever o 

projeto que foi submetido à seleção do doutorado na vaga do Pró-Ensino em Saúde 

– CAPES e que deu origem à tese, ora apresentada.  

Uma vez aprovada, nos aproximamos novamente da Enfermagem, com 

foco nos trabalhos de grupo e em Sobral, já cursando o doutorado em 2011, durante 

a disciplina Bioética, tivemos a oportunidade de conversar com um professor de 

Psicologia Social e com formação em Psicanálise. Esse encontro nos aproximou dos 

usos da Psicanálise na pesquisa qualitativa social e nas teorias das dinâmicas dos 

grupos operativos de Pichon-Riviere.  

Tal desafio esteve ancorado na experiência da doutoranda com formação 

na área, assim como no exercício da docência, desde professor substituto e 

atualmente como professor efetivo da instituição. 

Em razão do relato destas experiências, definimos como pressuposto da 

tese: os internos com oportunidade de vivências na abordagem grupal Balint criarão 

espaços para o desenvolvimento de práticas clínicas com sensibilidade e 

criatividade. 
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2 OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 

Analisar os resultados da utilização dos Grupos Balint sobre o 

profissionalismo do interno de Medicina  

 

Objetivos específicos  

Descrever a relação interno-paciente e seus papéis interpessoais no 

âmbito da sensibilidade e criatividade 

Identificar as possibilidades individuais no enfrentamento dos problemas 

ético-profissionais 

Destacar os temas e o processo da abordagem grupal de Balint. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A fundamentação do estudo, ancorada em dois grandes temas, foi 

desenvolvida nesta sequência: a Educação Médica no Brasil e Ceará e o 

profissionalismo e os Grupos Balint.  

 

3.1 A Educação Médica no Brasil e no Ceará 

 

Di Dio (2000, p. 92) enfatizou o fato de que, 

 

Na época do descobrimento, havia inicialmente colonizadores 

portugueses (marinheiros, acompanhados de uma centena de 

degredados) e os índios a serem colonizados. Se nas primeiras 

viagens médicos portugueses não se aventuraram a vir ao Brasil, a 

medicina (caseira) deveria ter chegado com os conhecimentos 

empíricos dos descobridores. Para cuidar da saúde dos indígenas 

encarregavam-se os pajés (chefes espirituais das tribos, que 

acumulavam as funções de sacerdote, de profeta e de médico-

feiticeiro). Hoje, os jornais dão conta de modernos "pajés", que 

exercem ilegalmente a medicina. Esses casos raros lembram a 

época do descobrimento do Brasil e servem como referência para a 

extraordinária evolução da medicina brasileira, cujo desenvolvimento 

em certas áreas se caracteriza por um notável progresso científico e 

tecnológico e que pode ser equiparado ao da medicina dos países 

vanguardeiros, um eufemismo para primeiro mundo. 

 

Amaral (2007, p. 32) escreveu uma tese, na qual informa que a “[...] 

pesquisa histórica do ensino médico brasileiro e da legislação educacional brasileira 

foi dividida em 4 períodos: o primeiro compreendeu de 1808 a 1949; o segundo, de 

1950 a 1980; o terceiro, de 1981 a 1996 e o último de 1997 a 2007”.  

O autor citado destacou que “[...] neste período de 140 anos, que 

abrangeu o Primeiro Reinado até 1948, prevaleceu o Modelo Nacional 

Desenvolvimentista conjugado ao processo de industrialização.” (AMARAL, 2007,   

p. 5).  

A Faculdade de Medicina do Estado do Ceará (FAMED), com sede em 

Fortaleza, foi fundada em 1947, ou seja, no primeiro período citado e, em 12 de 

maio de 1948, teve sua aula inaugural (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2013). “O Governo Vargas encerrou o ano de 1949 com 13 Escolas Médicas (EM), 

todas públicas e localizadas nas capitais” (AMARAL, 2007, p. 62).  
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No período de 1950 a 1980, a relação das EM com o Ensino Superior 

mereceu destaque, contextualizado com os acordos internacionais – Ministério da 

Educação MEC/USAID – o aumento da influência do setor privado e a interiorização 

do Ensino Superior Brasileiro (AMARAL, 2007).  

Nos anos 1970 teve início a divulgação de conceitos internacionais de 

saúde, fruto da Conferência de Alma Ata e de Saúde para todos no ano 2000, 

propostos pela Organização Mundial de Saúde em 1978 no Cazaquistão. 

Nos anos 1980, começou o movimento de Renovação Médica (REME) no 

Brasil, baseado nas conferências de Promoção da Saúde que passaram a denunciar 

a situação da saúde no Brasil, no momento que os médicos se uniram a movimentos 

populares (AMARAL, 2007).  

De 1981 a 1996 surgiram apenas oito EM no Brasil. No período de 1997 a 

2007, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, 

características marcantes aconteceram. No primeiro, o de impedir a proliferação das 

EM e no segundo o incentivo para aprovação de novas EM. De 1997 a 2007, 

considerado o período de avaliação governamental com a introdução do Provão pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e da sociedade por 

meio da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação de Escolas Médicas 

(CINAEM) (AMARAL, 2007). 

 Desde então, a direção tomada pela reforma do Ensino Médico no Brasil 

é a de aproximar o perfil do médico ao SUS, conforme as diretrizes de 2001 e 2014 

que propõe o perfil do egresso como ético, crítico e humano (BRASIL, 2001, 2014). 

 Na implantação dessa reforma, o trabalho de Mann (2011) é profícuo a 

respeito das teorias que sustentam a base pedagógica dos objetivos da Medicina 

atual, que propõe um envolvimento com a comunidade desde o início do curso. As 

perspectivas se apoiam nas teorias Socioculturais que associam o aprendizado 

intimamente ao contexto e ocorrendo com a participação e o engajamento ativo nas 

atividades da comunidade. 

Venturelli (2000) relatava como inovação curricular os princípios gerais da 

Educação de adultos ligados às necessidades da sociedade que os sustenta: 

centrados no estudante; baseados nas prioridades de saúde; integrando-os a 

informação e a ciência; que tenham contato direto com a comunidade e as 

avaliações formativas que identificam os erros e facilitam sua correção e Problem 

Based Learning (PBL), cujas áreas básicas se integram às clínicas. Demonstramos, 
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ainda as características do modelo do Ensino Médico com foco no construtivismo e 

na autonomia de Paulo Freire (MANN, 2011; MITRE et al., 2008). 

As modificações pedagógicas propostas pelos caminhos das pedagogias 

ativas/ diretrizes atuais, do Ministério da Educação, seguem a estrutura do curso de 

graduação em Medicina e devem: 

 
I) Ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de 
saúde [...]; II) Utilizar metodologias que privilegiem a participação 
ativa do aluno na construção do conhecimento [...]; III) Ciências 
humanas e sociais como eixo transversal na formação do profissional 
com perfil generalista; IV) Inserir os alunos nas redes de serviços de 
aprendizagem, desde as séries iniciais e ao longo do curso de 
graduação em medicina. (BRASIL, 2014, p. 12). 

 

Venturelli (2000) destacou o movimento da Educação Médica para a 

América Latina (EMA) que, juntamente com a Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS), discutiram e propuseram um caminho de mudanças de acordo com as 

tendências mundiais de renovação. Foram desenvolvidas intensas atividades para 

que a Educação fosse além das mudanças superficiais e adequasse a prática às 

necessidades regionais. No Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais foi uma 

das primeiras a iniciar um programa semelhante, caminhando nessa direção e 

orientando os demais cursos de Medicina. 

 

3.2 Profissionalismo e Grupos Balint – GB  

 

Passi et al. (2010, p. 20) assinalam ser   

 

[...] importante enfatizar que ainda há incerteza a respeito do que o 
profissionalismo realmente é e, embora os médicos educadores 
primariamente estabeleçam o profissionalismo como uma lista de 
comportamentos, muitos sociólogos são a favor de teorias que 
incorporam dimensões políticas, econômicas e sociais ao 
entendimento da natureza e da função do profissionalismo. 

 

Em 2010, Hafferty e Castellani propuseram um modelo para estudar o 

profissionalismo, utilizando a Teoria da Complexidade. Eles trabalharam com a 

hipótese de que Flexner tinha dois modelos de profissionalismo, implícitos na base 

da proposta de reforma do Ensino Médico, em que encontraram pelo menos sete 

tipos de profissionais na atualidade:  
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[...] ativista, empreendedor, nostálgico, acadêmico, estilo de vida, 
irreflexivo e empírico na sua relação com os dez aspectos-chave do 
trabalho médico: altruísmo, autonomia, comercialismo, moralidade 
pessoal, competência interpessoal, estilo de vida, domínio 
profissional, justiça social e competência técnica. (HAFFERTY; 
CASTELLANI, 2010, p. 295). 

 

Benbassat e Baumal (2005) e Torppa et al. (2008) exprimem que uma das 

estratégias utilizadas para promover self-awareness e dar suporte à identidade 

profissional em estudantes de Medicina quanto à relação médico-paciente é a 

utilização do Grupo Balint (GB), que tem como proposta desenvolver a elaboração 

de sentimentos despertados por situações emocionais críticas e aperfeiçoamento 

das condições individuais para a relação médico-paciente. Além disso, o 

profissionalismo é baseado no perfil que a sociedade espera e a demanda legal, 

cujo movimento de humanização se reflete nas propostas do Ministério da Educação 

e seu desenvolvimento é baseado no ensino de atitudes (HOWE, 2002; JHA et al., 

2007). 

Para que isso ocorra, é necessária uma metodologia de ensino cujo 

alcance esteja além dos aspectos cognitivos, daí a utilização dos GB para o ensino 

com dimensões não cognitivas do profissionalismo (BALINT, 2007; LALĂ; 

BOBÎRNAC; TIPA, 2010).  Vale ressaltar que a Educação Médica nos domínios não 

cognitivos (atitudes, valores) pode ser influenciada ao longo da formação acadêmica 

(MANN et al., 2005; STERN, 1998).  

Com a finalidade de saber o que ensinar na relação médico-paciente, um 

estudo de Nogueira-Martins, Nogueira-Martins e Turato (2006) procurou conhecer a 

percepção dos estudantes sobre seu aprendizado a respeito da relação médico-

paciente em que a empatia é importante e influenciada pelos estímulos e mudanças 

não relacionados somente ao currículo formal. Estes autores trazem como 

sugestões a criação de espaços para discussões aprofundadas sobre a relação 

médico-paciente e que fosse dada a oportunidade da aprendizagem de modo 

gradual com avaliação sobre situações de dificuldades expressas no dia a dia em 

ambiente seguro.  

                Santos et al. (2011) sinalizaram a ideia de que tal situação pode estar 

relacionada com o próprio currículo, assim como o desenvolvimento de sofrimento 

mental e físico, cujo ápice é o desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Observa-

se que em muitos estudantes de Medicina há declínio na empatia com o passar dos 
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semestres (THOMAS et al., 2007), fato que tem íntima relação com a síndrome 

indicada.  

Conflitos vivenciados por internos durante a prática, tais como: baixa 

qualidade de vida, desgaste emocional e relação insatisfatória com o paciente foram 

constatados por Baldassin (2010), Baldassin et al. (2008), Nogueira-Martins et al. 

(2004) e Silva et al. (2009). 

Observamos, que no Brasil, são raros os estudos qualitativos com a 

utilização dos GB com a finalidade de dar suporte ao profissionalismo dos internos 

(COSTA, 2011). 

Na literatura internacional, os estudos na abordagem qualitativa são 

escassos, identificando-se investigações com população homogênea e em outra 

cultura (TORPPA et al., 2008). Pesquisa realizada com médicos generalistas 

demonstrou que a utilização do GB melhorou a satisfação no trabalho e preveniu a 

Síndrome de Burnout (KJELDMAND; HOLMSTRÖM; ROSENQVIST, 2004).  

Van Roy, Vanheule e Inslegers (2015) buscaram artigos com as palavras-

chave Grupo Balint na Web of Science’ e ‘Pubmed’, no idioma Inglês, e encontraram 

362. Ao refinarem, excluíram 265 por diversos motivos, restando 97. Ao somarem 

com dados de outras fontes, somaram 119. Em seguida, reduziram 25 por 

mencionarem o GB marginalmente. A amostra do estudo correspondeu a 94 artigos. 

Destes, 35 estavam relacionados aos estudos empíricos: 21 na abordagem 

quantitativa e dez na qualitativa e quatro como estudos mistos.  

De 1964, data da publicação, em Londres, do livro de Michael Balint - The 

doctor, his patient and the illness - até 1989, data do primeiro artigo sobre pesquisa 

qualitativa publicado em periódico, 25 anos se passaram. De 1989 até 2014, os dez 

estudos qualitativos encontrados pelos três autores citados anteriormente foram 

publicados por: Samuel (1989); Brock e Johnson (1999); Merenstein e Chillag 

(1999); Pinder et al. (2006); Torppa et al. (2008); Kjeldmand e Holmstroem (2008); 

Graham et al. (2009); Kjeldmand e Holmstrom (2010) e Van Roy, Vanheule e 

Inslegers (2015). O artigo de Dahlgren, Almquist e Krook (2000) foi excluído por ser 

um estudo com fisioterapeutas.  

A pesquisa qualitativa ou compreensivo-interpretativa foi utilizada para a 

avaliação do processo que acontece nos GB e em um deles fazendo uso dos 

achados das sessões como método de pesquisa também (SAMUEL,1989).    
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Brock e Johnson (1999), ao investigarem os líderes de GB quanto aos 

papéis típicos dos médicos residentes quando se relacionam com os pacientes 

apresentados durante o GB, identificaram cinco papéis: 1 o de cavaleiro que 

estabelece à sua maneira ou não; 2 sósia do comediante, que diz – eu vi o inimigo, o 

inimigo sou eu; 3 elo perdido – o médico é induzido pelo paciente a atuar em papéis 

que lembram suas relações primordiais – boas ou más – transferência; 4 Substituto 

ao preencher um papel familiar que satisfaz outras necessidades sociais não 

atendidas do paciente; 5 revolucionário, com foco no comportamento e nas questões 

sociais como sendo a origem dos problemas do paciente. 

Merenstein e Chillag (1999) utilizaram métodos diversificados – 

observação, entrevista e grupo focal – comparando os GB. O artigo de Pinder et al. 

(2006) é particularmente esclarecedor, principalmente quando se refere ao potencial 

de ensino dos pequenos grupos com médicos generalistas. Quando médicos líderes 

de GB se interessaram pelo impacto que teria os GB sobre seus participantes, as 

etnógrafas Ruth Pinder e Anne Mckee propuseram pesquisar o que acontecia 

durante as sessões, o que era relevante no contexto das demandas atuais e, assim, 

compreender o instrumento de ensino e seu potencial educativo. Para tanto, no 

estudo detalhado das narrativas dos casos expressos pelos médicos, foi pontuado o 

valor limitante e potencial dos GB.  

Torppa et al. (2008) objetivaram explorar os contextos e ‘gatilhos’ dos 

casos apresentados nos GB com nove estudantes da graduação do curso de 

Medicina do sexo feminino. Utilizou a Teoria Fundamentada em Dados, com análise 

de conteúdo temática, das anotações do diário de campo. Concluíram que o 

conceito de caso com amostra de estudantes é mais amplo do que nos GB 

tradicionais.  

Kjeldmand e Holmstroem (2008) avaliaram grupo de médicos generalistas 

por meio de entrevista semiestruturada e análise fenomenológica, um novo senso de 

identidade médica, como resultado do processo, bem como um senso de segurança. 

Graham et al. (2009) estudaram os GB com residentes de Psiquiatria. 

Utilizaram entrevista em profundidade, e descreveram os temas das categorias que 

correspondem ao processo de mudança, além de seus mecanismos, não deixando 

de provocar ansiedade e uma luta para acompanhar a dinâmica dos grupos. 

Tomando Yalom como referência, descreveram os exemplos que sugerem fatores 

positivos do grupo e concluem que o processo trouxe autorreflexão e os efeitos 
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foram o entendimento da dinâmica do caso, sensibilidade para os próprios 

sentimentos e os do paciente. 

Kjeldmand e Holmstrom (2010) examinaram as dificuldades dos GB como 

experimentado pelos líderes. As entrevistas enfocaram as experiências dos 

interlocutores, de cinco países (Suécia, Dinamarca, Reino Unido, Israel e Estados 

Unidos), as dificuldades em seus grupos, e foram analisadas com método 

sistemático de condensação de texto. Foram identificadas três categorias de 

dificuldades que surgiram na análise: 1) o médico individual tendo necessidades, 

vulnerabilidades e defesas; 2) o grupo (incluindo o líder) com problemas de agendas 

ocultas, rivalidades e quadros; e 3) o meio ambiente, definindo as condições do 

grupo.  

Van Roy et al. (2014) partem do conceito de simbólico e imaginário para 

avaliar em que medida o processo de dois participantes no estudo de casos 

apresentados permitiu mudança de uma forma fixa, imaginária, de se posicionar na 

relação com o paciente para o surgimento de outras versões e possibilidades 

flexíveis, simbólicas.  

The Balint Society foi fundada em 1969 para dar continuidade ao trabalho 

começado por Michael e Enid Balint, nos anos de 1950. Centrou-se inicialmente na 

clínica geral. O objetivo da atual sociedade é ajudar todos os profissionais de saúde 

e assistência social para ganhar melhor compreensão do conteúdo emocional de 

seu relacionamento com os pacientes ou clientes. 

 A International Balint Federation, fundada em junho de 1975 (Anexo B) 

por iniciativa das sociedades belga, inglesa, francesa e italiana, tem atualmente 

2.570 membros em 29 países e 23 sociedades nacionais em 23 países. A 

Federação mantém um Congresso Bienal (Anexo C) e uma conferência no ano 

alternativo e tem o inglês como idioma. 

Médicos, psicoterapeutas e outros profissionais de saúde são bem-vindos 

para participar, com experiência ou não. Os participantes ganharão experiência 

Balint, por meio de oficinas de pequenos grupos. Muitos dos países membros têm 

workshops e conferências durante todo o ano. Estes são conduzidos no idioma do 

país de acolhimento e os membros das sociedades serão bem-vindos.  

A American Balint Society foi criada em maio de 1990, formada por 

médicos educadores convocados em um dia de tema Balint na reunião anual da 

sociedade de professores de Medicina de família em Seattle, Washington. Até esse 
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momento, um número de professores em programas de Medicina de Família nos 

Estados Unidos conduzia grupos Balint autonomamente e, de acordo com seu 

entendimento dos ensinamentos de Michael e Enid Balint. Oitenta e cinco pessoas 

interessadas participaram neste esforço inaugural, resultando na eleição dos oficiais 

e um Conselho de governo, que foram encarregados do desenvolvimento desta 

organização ao longo de linhas semelhantes às sociedades Balint que existia na 

Inglaterra e em muitos outros países. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo do estudo 

 

Realizamos estudo descritivo com opção pelo Grupo Balint-GB que nos 

permitiu o registro do discurso oral, dos diversos modos de comunicação, das 

relações no campo grupal (OTTEN, 2002; SOUZA, 2011). 

Sobre a natureza da pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, em 

razão da possibilidade de descobrir na população estudada a subjetividade envolvida 

na relação interno-paciente, pois, segundo Mead e Bower (2000) o arcabouço 

conceitual do atendimento centrado na pessoa contém cinco dimensões e  

 
[...] o médico como pessoa é a dimensão final que concerne à 
influência das qualidades pessoais do médico. [...]. Onde a 
subjetividade (incluindo a influência da incerteza do médico) é 
aparente e considerada, sendo estruturada através da educação e 
melhor formação. (MEAD; BOWER, 2000, p. 1090). 

 

A abordagem qualitativa é a mais adequada para avaliar e validar a 

estratégia educacional por via do acompanhamento do interno na relação com o 

paciente, inclusive porque é um processo (“o médico como pessoa”) que necessita 

de vários encontros e reflexões: 

 
Esta é uma dimensão difícil de entender e necessita de uma 
abordagem qualitativa, exigindo dos médicos uma descrição pessoal, 
livre, de seus papéis, metas, realizações e dificuldades nos encontros 
do dia-a-dia com pacientes. A compreensão é, de acordo com a 
teoria, expressa em ações. (KJELDMAND; HOLMSTROM; 
ROSENQVIST, 2004, p. 32). 

 

Escolhemos a metodologia clínico-qualitativa, porque seu enfoque se 

baseia nas teorias balintiana e freudiana. Segundo seu autor, Turato (2013, p. 467-

468), eles são exemplos de  

 
[...] construções do conhecimento, em que as despreocupações 
técnicas com a generabilidade dos resultados em nada interferiram na 
aplicação muito proveitosa de seus estudos a outros contextos e a 
outros sujeitos [...] são frutos de trabalhos que buscaram o 
entendimento amplo da consistência interna em estudos de casos 
levados a cabo com intensidade e profundidade.  
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A maneira de aumentar a validade dos achados qualitativos é explicitar na 

análise de dados, quais deles foram submetidos a reinterpretação e quando na 

amostra incluiu toda a variedade de eventos estudados. Outra característica dos 

Grupos Balint foi o follow-up do caso sobre as maneiras como os internos exerciam 

suas atividades. 

 

4.2 Cenário do estudo 

 

A proposta da pesquisa com a utilização do GB foi mostrada ao diretor da 

Faculdade de Medicina (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2001), ao 

colegiado do internato, aos internos e coordenadores das cinco clínicas onde o 

internato era realizado conforme o Projeto Político Pedagógico: 

Internato em Clínica Médica  

 
Abordagem do paciente para formulação do diagnóstico clínico, 
diagnóstico diferencial e conduta clínica em Medicina Interna, numa 
visão integrada de subáreas do conhecimento médico: cardiologia, 
pneumologia, gastroenterologia, infectologia, nefrologia, 
endocrinologia, reumatologia, hematologia, neurologia, dermatologia, 
psiquiatria e terapia intensiva.  
Métodos complementares de diagnóstico e sua aplicação clínica: 
laboratório, radiologia, ultra-sonografia, tomografia computadorizada, 
medicina nuclear, eletrocardiografia. Desenvolvimento de habilidades 
para a realização de exame clínico, adoção de medidas de suporte 
diagnóstico e terapêutico, atuação nas situações de urgência, 
formulação de conduta terapêutica e intervenções preventivas 
visando à promoção da saúde. Grupos Balint de discussão de 
aspectos éticos. Trabalho em grupo e o cumprimento das normas. 
Elaboração e organização de prontuários e apresentação de casos 
clínicos. Utilização da literatura de forma objetiva e crítica. 
Acompanhamento ético de pacientes em ambulatório e em 
enfermaria, considerando os aspectos técnicos e psicológicos. 
Diagnóstico e tratamento das principais urgências e emergências 
clínicas. Diagnóstico e tratamento dos principais distúrbios 
psiquiátricos. Principais agentes farmacológicos, sua indicações, 
contra-indicações e efeitos colaterais. 
Aspectos práticos e legais do ato médico: prescrição, solicitação de 
exames, atestados. Comunicação de más notícias e perdas a 
pacientes e familiares. Grupos Balint para discussão de aspectos 
éticos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2001, p. 34). 

 

Internato em Cirurgia 

 
Abordagem do paciente cirúrgico: anamnese e exame clínico. 
Fundamentos da cirurgia e da anestesia. Cuidados pré e pós-
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operatórios. Assepsia, antissepsia, infecção em cirurgia. Hemostasia. 
Cicatrização. Fisiologia respiratória. Anatomia e vias de acesso 
cirúrgico nas diversas especialidades. Anestesia geral, regional e 
seus agentes.  
Diagnóstico das principais patologias cirúrgicas. Exames 
complementares pré-operatórios. Acompanhamento de pacientes em 
enfermarias no pré e pós-operatório. Participação na equipe 
cirúrgica, no posto de auxiliar. Pequenas cirurgias ambulatoriais sob 
anestesia local. Revisões bibliográficas sobre os temas da clínica 
cirúrgica. Conduta em casos de emergência orientando o diagnóstico 
e a terapêutica cirúrgica. Grupos Balint para discussão de aspectos 
éticos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2001, p. 34). 

 

Internato em Tocoginecologia 

 
O programa abrange a diagnóstico clínico, laboratorial, radiológico e 
ecográfico das principais patologias clínicas e cirúrgicas 
ginecológicas e obstétricas. Noções básicas do relacionamento 
médico-paciente e ética médica. Conhecimento teórico-prático dos 
principais diagnósticos diferenciais das dores pélvicas, leucorréias, 
sangramentos transvaginais e massas ginecológicas. Grupos Balint 
para discussão de aspectos éticos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ, 2001, p. 35) 

 

Internato em Pediatria 

 
Características de consulta do pré-natal realizada pelo pediatra. 
Papel do pediatra na sala de parto. Atendimento ao RN em sala de 
parto, alojamento conjunto, berçário e banco de leite humano. 
Atendimento às crianças na idade lactente, pré-escolar, escolar e 
adolescente no ambulatório e emergência das doenças prevalentes 
na infância: orientações alimentares, pneumonias, diarréia, otites, 
doenças febris e exantemáticas, desnutrição, asma, anemia e 
consulta de retorno. Prevenção de acidentes, saúde oral e 
imunização. Grupos Balint para discussão de aspectos éticos. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2001, p. 34). 

 

Internato em Saúde Comunitária - Emergência, Estratégia de Saúde da 

Família e Saúde Mental 

 
Abordagem do paciente e da comunidade para identificação dos 
problemas de saúde. Visão dos problemas do ponto de vista 
individual e coletivo. Assistência à saúde da criança, da gestante, do 
adulto e do idoso no nível primário de atenção. Conhecimento do 
SUS. Familiaridade com o sistema de referência e contra-referência. 
Critérios para encaminhar os casos que extrapolam a resolutividade 
do serviço. Trabalho em equipe. Visita domiciliar. Acompanhamento 
de pacientes em domicílio. Aspectos éticos. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, 2001, p. 34). 
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4.3 Participantes do estudo 

 

Os 76 estudantes de Medicina que cursavam o internato foram 

convidados a participar do estudo, dos quais 17 aceitaram e foram divididos em dois 

grupos: o Grupo 1 (nove alunos), e o Grupo 2 (oito alunos), nomeado como Grupo 

Balint da Pesquisa (GBP). 

 
Quadro 1 – Codificação dos participantes do Grupo 1, os relatores dos casos-gatilho 
e as sessões de grupo Balint de que participaram. Sobral, 2012 

Legenda: CC: Clínica Cirúrgica; GO: Ginecologia-Obstetrícia; CP: Clínica Pediátrica; 
E: Emergência; ESF: Estratégia Saúde da Família; SM: Saúde Mental 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

Quadro 2 – Codificação dos participantes do Grupo 2, os relatores dos casos gatilho 
e as sessões de grupo Balint que participaram. Sobral, 2012 

Legenda: CM: Clínica Médica; CC: Clínica Cirúrgica; GO: Ginecologia-Obstetrícia; CP: 
Clínica Pediátrica; E: Emergência; ESF: Estratégia Saúde da Família; SM: Saúde Mental 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O Grupo 1 apresentou 31 casos gatilhos, mas, por não haver relatos da 

Clínica Médica, foi considerado Grupo piloto. 

Interno/a Relator de casos Sessões Grupo Balint 

IO1 4 (1CC; 1GO; 2ESF) 10 

IO2 2 (1CC; 1GO) 9 

IO3 2 (1CC; 1GO) 9 

IO4 2 (2ESF) 6 

IA5 6 (1CC) 9 

IA6 2 (2CP) 8 

IA7 3 (2CC; 1CP) 15 

IA8 5 (1CM; 2GO; 2CP) 11 

IA9 5 (1E; 3ESF; 1SM) 15 

Total Casos-gatilho 31 -- 

Interno/a Relator de casos Sessões Grupo Balint 

IO10 N 3 

IO11 4(1CC;3GO) 11 

IO12 7 (4CM;2CP;1GO) 19 

IA13 2 (2CM) 9 

IA14 1 (1CC) 5 

IA15 7 (1CM;1CC;2E;2ESF;1SM) 10 

A16 6 (2E;4ESF) 12 

IA17 1 (1CM) 4 

Total Casos-gatilho 28 -- 
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O Curso de Medicina, cujos participantes da pesquisa estudaram funciona 

no interior do Estado do Ceará, na cidade de Sobral. Iniciou suas atividades no dia 2 

de abril de 2001 (FAMED SOBRAL) ancorado no Projeto Político-Pedagógico - PPP 

do Curso de Medicina Campus de Fortaleza, atualmente com 57 anos e tem como 

missão: 

 
Graduar o médico, através de metodologias de ensino adequadas e 
em ambientes apropriados, proporcionando-lhe formação compatível 
com os vários níveis de atenção à saúde e conhecimento técnico, 
científico e humanístico, que o capacite a identificar, conhecer, 
vivenciar os problemas de saúde do indivíduo e da comunidade e a 
participar da solução dos mesmos, agindo com criatividade, espírito 
crítico-científico e de acordo com princípios éticos. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2001, p. 13). 

 

4.4 Coleta de dados 

 

Foi realizado ao longo de seis meses, o total de 37 encontros semanais, 

de fevereiro a julho de 2012. 

Nos GB clássicos (BALINT, 2007; BALINT; BALL; HARE, 1969), era 

considerada aquela situação na qual o apresentador (interno) trazia ao grupo seus 

sentimentos, reações e reflexões envolvendo a atitude na relação médico-paciente. 

 Nos grupos com estudantes, o conceito de caso seria a descrição das 

reações emocionais perante seu paciente, além da relação do aluno com o médico-

assistente e/ou professor. Daí, um tema mais abrangente ser o papel de médico que 

o interno está começando a elaborar, ou seja, a identidade profissional (LALA; 

BOBÎRNAC; TIPA, 2010; TORPPA et al., 2008).  

O enfoque estendeu-se às relações paciente-interno-professor e, visando 

ao entendimento das emoções em jogo, o aprendizado de uma anamnese que inclua 

os aspectos psicossociais (LALĂ; BOBÎRNAC; TIPA, 2010; OTTEN, 2002; TORPPA 

et al., 2008). 

Após o relato e considerando a livre associação do relator, os 

participantes fizeram interrogações, afirmações e questionamentos, e solicitaram 

esclarecimentos. Esperava-se que os sentimentos diante das situações se 

tornassem menos confusos e elaborados conscientemente ao final da sessão, 

inclusive favorecendo reflexões a respeito da identidade profissional (TORPPA et al., 

2008). 
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Os dados foram coletados por meio dos registros das reuniões do GB, 

com a descrição do conteúdo das falas de cada sessão com o uso de gravador de 

voz, autorizado pelos participantes, assim como, as anotações realizadas no nosso 

diário de campo, atuando sem a figura do coordenador auxiliar. 

Fizemos a leitura flutuante do material (TURATO, 2013), e identificamos 

as categorias mais relevantes, sendo finalmente “[...] examinada uma variedade de 

explicações em potencial para dar significado aos dados coletados.” (MAYS; POPE, 

2009 p. 103). Essa foi uma das maneiras utilizadas para validação dos achados.  

 

4.5 Trabalho com o Grupo Balint 

 

O processo grupal ocorreu em três fases – planejamento, atividades e 

avaliação - conforme Loomis (1979).  

 

Primeira Fase – planejamento 

 No primeiro, foi explicado sobre os objetivos e a metodologia. Cada 

participante preencheu uma ficha de identificação (Apêndice A) e assinou o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B); estabelecido o 

cronograma dos encontros grupais e as atribuições dos membros do grupo, inclusive 

a do coordenador e a do apresentador do caso, bem como a maneira de mostrar o 

caso e o funcionamento do GB.  

 

Segunda fase – atividades grupais 

O acolhimento – encontro preparatório, cujas expectativas do grupo foram 

expressas para avaliar se o que os estudantes esperavam daquela atividade estava 

congruente com aquilo que foi oferecido por nós. Acolhemos os internos com a 

pergunta “como vocês estão se sentindo? O que esperamos do grupo?”. Em 

seguida, o interno apresentador descreveu sua relação médico – paciente no 

trabalho e, junto com o coordenador do grupo, trabalharam para avaliar as 

expectativas, as dificuldades surgidas e o seu manejo (GUSTAFSON, 1978; 

SALINSKY, 2003; SHOENBERG; YAKELEY, 2014).  

Ao mesmo tempo, a relação interno-paciente foi entendida como fase 

crítica para o desenvolvimento de habilidades emocionais a fim de lidar com o 

sofrimento e trabalhar cooperativamente com preceptores, equipe e residentes. Para 
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este fim, foram reveladas as dificuldades em um ambiente capaz de acolhê-las e 

manejá-las, de maneira a promover atitudes de enfrentamento mais saudáveis e 

exploradas por meio dos GB, sob avaliação do método clínico-qualitativo (TURATO, 

2013). 

No contrato de convivência, foram combinados dia, horário, questões 

éticas, início e término da sessão grupal. Os encontros aconteceram numa sala 

adequada com privacidade, que duraram em média uma hora e meia, com 

frequência semanal. 

 

Terceira fase – Avaliação 

Resultados do grupo, avaliação dos encontros grupais e anotações pelo 

coordenador. Ao final, foi perguntado: “como vocês estão saindo?” As respostas dos 

internos foram orais e escritas. Também pedimos para trazer o feedback na próxima 

reunião de como foi o encontro com o paciente depois da discussão.  

 

4.6 Análise dos dados 

 

Foi realizada a Análise de Conteúdo - AC como técnica do tratamento de 

informação, em cuja definição de Bardin (2011, p. 48), constitui-se: 

 
De um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção e recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.  

 

As fases desta técnica compreendem a pré-análise, a exploração do 

material, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, as unidades de 

análise. Vale ressaltar, que seguimos a orientação de Campos e Turato (2009), com 

a finalidade de adaptá-la ao método clínico-qualitativo. 

Para analisar os resultados, primeiro se codificamos os variados 

fragmentos entre, agrupados para identificar as categorias que tinham alguma 

propriedade em comum. Isso permitiu ter visão das pessoas do grupo e apreender o 

que deveríamos classificar como tema extraído dos dados brutos. A codificação 

reúne todos esses elementos em um conceito (COFFEY; ATKINSON, 1996).  
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Após o tratamento das falas dos internos e com apoio na literatura, foram 

definidas as categorias a priori – sentimentos, crenças e atitudes – assinaladas, 

respectivamente, nos tons, azul, rosa e verde. Os conceitos, a codificação, a 

categorização e a análise possibilitaram a consistência interna dos dados (TURATO, 

2013). Dessa forma, as subcategorias emergiram dos casos clínicos “gatilhos”, 

apresentadas nos resultados e análise, com destaque para o caso e sua 

apresentação, no contexto em que foi identificado e ancorado na discussão dos 

internos.  

Por outro lado, também utilizamos a análise de categorias a posteriori, 

consideradas relevantes aquelas mais bem conceituadas pelos referenciais 

estudados previamente à pesquisa e, que atendem a um critério de relevância por 

ser uma fala rica que pode refutar ou confirmar o pressuposto da pesquisa. 

(TURATO, 2013).  

Assim, Turato (2013) explica sobre as etapas de tratamento dos 

resultados e discussão e que a utilização da literatura na fase da interpretação é 

diferente de seu uso na fase de comparação com outros estudos qualitativos. Por 

exemplo: na primeira, a literatura é para definir conceitos, codificar, categorizar, e, 

na análise, ganhar consistência interna. Na segunda, sua função é comparar os 

achados com os de outros estudos. 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

Cada participante preencheu uma ficha de identificação e assinou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), após esclarecimentos 

sobre o objetivo da pesquisa. Foram seguidas as normas da Resolução Nº 196/96 

para pesquisa com seres humanos (BRASIL 1996). 

Para garantir o anonimato, utilizamos a letra I (interno/interna) com a letra 

O quando do sexo masculino (IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO10, IO11 e IO12) e, A 

quando do sexo feminino (IA6, IA7, IA8, IA9, Ia13, IA14, IA15, IA16 e IA17) seguida 

de uma numeração. Cada encontro foi realizado com apresentação de pelo menos 

dois casos-gatilho acompanhados pelo interno. 

A pesquisa foi realizada após a aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, com o Protocolo nº. 344/11 de 16 de 
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fevereiro de 2012 (Anexo D), dez meses antes do lançamento da Plataforma Brasil 

pelo Conselho Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP), quando passou a vigorar a 

Resolução Nº 466, de 20 de dezembro de 2012. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE 

  

Apresentamos a seguir: a caracterização dos internos (Quadros 1 e 2); os 

resultados e análise estão descritos em sete quadros relacionados ao Grupo Balint 

da Pesquisa (GBP) (Quadros 3 a 9) assim como a participação dos sujeitos nas 

sessões grupais e quando foram relatores de casos-gatilho da Clínica Médica, 

Cirurgia, Tocoginecologia, Pediatria e Saúde Comunitária (Emergência, Estratégia de 

Saúde da Família e Saúde Mental). Abaixo dos quadros as falas dos internos e 

ancoragem na literatura. Nos quadros 10 a 12, foi agrupada a subcategorização dos 

sentimentos, crenças e atitudes dos sujeitos da investigação.  

 

5.1 Caracterização dos Internos   

 

Participaram 17, sendo 11 do sexo feminino e sete do sexo masculino, 

com a idade média de 24,5 anos e metade procedente do interior do Ceará e Piauí.  

Cursavam o quinto semestre, 14, e os demais o sexto. Assinaram o TCLE nove 

internos, mas participaram do GBP seis internas e dois internos. Metade era 

procedente do interior. 

 

5.2 Categorias e Subcategorias da Clínica Médica  

 

No Quadro 3 está indicado que apresentaram casos um interno e três 

internas. Dos oito casos da Clínica Médica, quatro destes foram relatados por IO12 

com participação em mais três sessões grupais, dois por IA13, que participou de 

mais uma sessão, um caso por IA15 e mais duas sessões; um por IA17 e mais duas 

sessões. Os demais participantes foram IO10 (duas sessões), IO11(quatro sessões), 

IA14 (duas sessões) e IA16 (quatro sessões) mas não trouxeram casos-gatilho. 
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Quadro 3 – Contexto dos oito casos-gatilho da discussão dos internos. Pacientes da 
Clínica Médica. Sobral, 2012. 
Caso-Gatilho Descrição do 

caso 
Categorias Temáticas 

Sentimentos      Crenças Atitudes 

Dar todas as 
informações à 
família? 
IA13 

Paciente idosa, 
terminal 

 
 

Sufocada pela 
família 

Salvador 
 

Comunicação à 
família 

 

Até quando 
ressuscitar? 
IA17 

Paciente da UTI, 
vários. 

 
 

Tristeza e 
impotência 
 

Salvador Identificação 
 

Comunicar-se 
com os 
familiares. 
IO12 

Paciente da UTI, 
vários. 

 
 

Utilidade 
 
 
 

Conhecimento 
(credo 
apostólico) 

Comunicação 
efetiva 

 
 

Negação da 
morte 
(prognóstico 
sombrio). 
IO12 

Paciente jovem, 
com doença 
grave, de 
prognóstico 
sombrio. 

Dificuldade em 
aceitar a morte 

 

 

Limite 
profissional 

 

Identificação 
 
 

Falta de 
motivação da 
paciente para 
tratamento da 
doença clínica. 
IO12 

Paciente com 
SIDA, usuária de 
crack, moradora 
de rua.  

Indiferença Isenção de 
culpa 

Interdisciplinarid
ade 

Como lidar com 
paciente em que 
nem a equipe, 
nem a família 
acreditam mais 
na recuperação. 
IA13 

Paciente 
masculino, SIDA, 
usuário de 
drogas, 
internado por 
intercorrência 
clínica. 

Inutilidade Limite 
profissional 

 

Tomada de 
decisão  

Comunicar as 
notícias difíceis 
ao familiar, na 
relação interno-
família. 
IA15 

Paciente adulto, 
UTI, familiares 
querelantes.  

Culpa 
(Conflito) 

 
 
 

Esperança 
 
 
 

Confortar 
(Empatia)  

 
 
 

Comunicar as 
notícias difíceis 
ao familiar, na 
relação interno-
família. 
IO12 

Paciente adulto, 
UTI, familiares 
querelantes. 

Utilidade Confiança Luta 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na categoria sentimentos dos internos, foram identificadas sete 

subcategorias:  
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Sufocada pela família  

Então, eu não preciso dar tanta informação para família, porque eu 
acabo me perdendo no meio dessa história. Não sei até que ponto a 
família vai ficar satisfeita ou não (IA13). 

 

Tristeza e impotência  

O paciente pede ajuda e você tem que ficar simplesmente parado, 
sentado, vendo até o paciente morrer. Isso, eu já vi várias vezes e eu 
fico muito triste. Eu da UTI e espero passar. Porque se eu me colocar 
no lugar. Se fosse meu avô? Porque eu não pude fazer nada (IA17). 

 

Utilidade  

Porque eu estava me sentindo útil, no sentido de passar um 
feedback para a família do que estava acontecendo com o paciente”; 
IO12; primeiro eu revisei todo o caso dele, desde a facada até o 
momento, disse que ele era um paciente muito grave, que nós 
tínhamos feito o que estava ao nosso alcance (IO12). 

 

Dificuldade em aceitar a morte  

Estranhamente foi a morte de paciente que eu fiquei mais chocado 
ou tocado. A gente se coloca no lugar dele. Surpresa. O sentimento 
que o paciente tinha em relação à doença dele (altamente confiante) 
é outra coisa que me deixa triste. [...]; eu acho que me senti mais 
desconfortável, não pelo fato de ter me sensibilizado, mas pelo fato 
de ele ter falecido; os meus outros pacientes que chegaram a falecer 
eram da UTI, da Emergência. Eram pacientes que, digamos assim, a 
gente já espera que morram (IO12). 

 

Indiferença  

Muito envolvimento, mas foi indiferente. Comigo ela era uma 
paciente supercooperativa. Só que eu notava que tudo aquilo que ela 
falava era da boca para fora. Ela dizia que ia tomar o remédio, eu 
sabia que não ia. Ela dizia que ia pedir para morar com a filha de 
novo, e eu sabia que ela não ia. Não me senti mal por saber que ela 
voltaria à vida dela nas ruas. Me sentia mal pelo fato de que ela não 
ia tomar o medicamento (IO12). 

 

Inutilidade  

Inicialmente tranquila (atribui à discussão de casos semelhantes no 
grupo Balint). Tentar proteger-se nos procedimentos. Sentimento de 
inutilidade, vontade de abandonar o caso. Sente que luta sozinha 
(IA13). 

 

Culpa (conflito)  

A culpa não era do que eu tinha dito, mas assim [...] o choque dela se 
o paciente morrer vai ser pior do que sempre dar notícia ruim e aí a 
pessoa já vai estar preparada (IA15).  



 
40 

 

Então eu acho que é aí onde fica o conflito. Eu não queria que o 
paciente morresse, porque se fosse meu familiar, eu queria ele em 
casa, mesmo sequelado. E um médico, se fosse familiar dele, ele 
não queria aquele paciente sequelado dentro da casa dele, então 
podia morrer (IA17). 

 

O distanciamento emocional pode servir para contornar a frustração 

quanto ao paciente, pois já contava com a possibilidade de ela querer ter uma vida 

nas ruas. A frustração é por ela não aderir ao tratamento medicamentoso (BROCK; 

JOHNSON, 1999). 

Os mesmos autores comentam que o médico pode se sentir embaraçado 

com as próprias respostas em uma situação em que ele não tem consciência do seu 

papel (contratransferência). Aqui IO12 relata que “estranhamente” foi o paciente que 

mais o chocou.  

Quanto às crenças, foram sete as subcategorias em que dois se 

consideraram 

Salvador  
É como se eu tivesse que passar a tarde toda me preocupando, 
dizendo o que ela (paciente) tinha. O que uma conversa de cinco ou 
dez minutos, dava para ser esclarecido” IA13; “Como um paciente 
sem prognóstico, que pra mim, não. Eu salvaria o paciente (IA17). 

 

E os demais atribuíram  

 

Conhecimento (credo apostólico) 

Porque, realmente, é muito difícil a situação de UTI. Porque muitas 
vezes os próprios familiares não têm a noção da gravidade dos 
pacientes e às vezes a morte chega de maneira muito inesperada 
(IO12). 

 

Isenção de culpa 

Fazer mais do que deveria foi uma maneira de não se culpar depois. 
Paciente que não colabora ou consome muito quem tem esperança 
de ajudar ou ele não encontra a ajuda de ninguém (IO12). 

 

Limite profissional  

Não vou despender energia tentando resgatar família e nem o 
paciente, pois este paciente tem uma história longa (não adere ao 
tratamento), mas ele até parece que trabalhava em circo, era 
palhaço. Assim, querendo ou não, você vai buscar dentro dele, lá no 
fim se existia alguma coisa bonita (IA13). 
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Eu acho como já falei a diferença entre se envolver e se sensibilizar 
é tênue. (IO12). 
  

Esperança 

Aí eu sei que eu acho que eu dava uma esperança que, não sei. Eu 
fiquei um pouco assim, me questionando em relação a isso (IO15). 

 

Confiança 

Aí todo dia a mulher dele me via, ia examiná-lo, eu ia conversar com 
ela, atualizar o quadro, então ela adquiriu confiança em mim. Nada 
mais natural? E aí ela ficou triste, mas aceitou (IO12).  

 

No âmbito das atitudes seis foram as categorias. Três internos 

destacaram: 

 
Comunicação à família 

Então, eu não preciso dar tanta informação para família, porque eu 
acabo me perdendo no meio dessa história. Não sei até que ponto a 
família vai ficar satisfeita ou não (IA13). 

 
Identificação  

Estranhamente foi a morte de paciente que eu fiquei mais chocado 
ou tocado. A gente se coloca no lugar dele [...] Se eu me envolver 
além da conta com outro paciente e se ele falecer, como vou reagir? 
(IO12). 
 
Então, eu me sentia no lugar deles e acho que era por isso que eu 
dizia: mas você está ficando bom, fique calmo, você vai sair daqui 
(IA15). 
 
Eu tenho um erro. Eu considero como erro. Eu sofro muito com meus 
pacientes. De acolher demais, como se fosse alguém da minha 
família. [...] (IA17). 

 

Quanto à identificação ser um dilema e a dificuldade de encontrar um 

limite suficiente para uma boa prática, Torppa et al. (2008, p. 9) explicam: 

 
Algumas atitudes e comportamentos de professores ou pessoal 
médico são considerados permissivos e até cínicos, mesmo para os 
alunos. Nas discussões, os alunos tornam-se cientes de que eles se 
identificam facilmente com os pacientes. Eles consideram que parece 
útil no entendimento dos pacientes. Mas eles aceitaram que o 
distanciamento é necessário no trabalho clínico. 

 

Também é interessante notar como é possível observar a mobilização de 

emoções críticas e ambíguas com base nos relatos nas discussões do GB, 
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provavelmente, segundo observa Torppa (2008), pela característica do método em 

si. 

Interdisciplinaridade  

Não, eu escrevi no prontuário, mas só que eu fui lá no serviço social 
contar a situação, tipo assim, dar uma força maior, uma ênfase maior 
no caso, entendeu? [...] Só que eu não, eu abracei a causa e fui até o 
fim. Cheguei a conversar com a mãe dela, com a irmã, né? Coisas 
sobre isso. Sobre essa questão mais social e não sobre a questão da 
doença dela (IO12). 
 

Tomada de decisão 

Serviu agora para eu ter assim, ter já noção de como vou abordar o 
paciente, amanhã provavelmente, dependendo [...] (IA15). 
 

Confortar (empatia) 

Mas eu sempre, eu acho que tenho tanto esse problema de me 
colocar no lugar, que é empatia, que aí eu acho que é por isso que 
eu quero, por exemplo, esse paciente, eles eram tão positivos. [...] 

Mas assim, aí eu não sei nem se é o certo ou o errado. É errado, 
lógico né? Mas assim, era o que eu achava pra confortar, tanto era 
pra família como para o paciente (IA15). 

 

A interna toma a “empatia” que sente como um problema, pois “se coloca 

no lugar”. Salinsky (2008) observa que a identificação tomada como empatia é 

extremamente angustiante para os jovens médicos e que eles evitam jogar o jogo da 

identificação, “Eu tenho um erro. Eu considero como erro. Eu sofro muito com meus 

pacientes. De acolher demais, como se fosse alguém da minha família. [...]” (IA17). 

 Segundo Yakeley et al. (2014), a empatia ocupa um campo subjetivo 

frequentemente ignorado, e, apesar de ser um atributo importante do 

profissionalismo, cujos currículos propõem, o campo é problemático mesmo para 

quem pesquisa, uma vez que é abordado pela vertente cognitiva: 

 
A empatia foi identificada como um componente-chave do 
profissionalismo, e uma das metas em todos os currículos do ensino 
médico na América do Norte e no Reino Unido é o desenvolvimento 
de empatia em alunos. [...] No entanto, como com as habilidades de 
comunicação em geral, o construto empatia no âmbito da 
investigação do ensino médico tem gradualmente mudado no sentido 
de ser definida como uma processo puramente cognitivo, identificada 
como um objetivo, racional, preciso, intelectual e, finalmente positivo, 
e deve ser distinguida da simpatia, que é considerado como 
emocional, autoindulgente e potencialmente perigoso (levando, por 
exemplo, ao burnout ou violação de limites). Os alunos são treinados 
através de um conjunto de habilidades cognitivas e comportamentais 
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em detrimento de facilitar a consciência emocional e reflexão. Eles 
aprendem que as emoções devem ser evitados ou negadas em vez 
de ser explicitamente ensinados a reconhecer, calibrar e agir sobre 
as suas respostas afetivas de forma adequada e proporcional às 
circunstâncias clínicas. (YAKELEY et al., 2014, p. 99). 

 
Luta 

 Lutei até o fim na sexta-feira; eu e a residente (IO12) 
 

Com relação às crenças e atitudes, podemos constatar por meio das falas 

de como se comportam no papel que eles desempenham no âmbito interpessoal 

como o de salvador e a isenção de culpa, por exemplo, parecem provocar nos 

internos certo ativismo.  

Brock e Johnson (1999) perceberam que os estilos de enfrentamento 

particularmente problemáticos tinham sua base nos papéis heroicos. Observam que, 

quando eles lidam com pacientes que exercem a própria vontade em relação ao 

tratamento medicamentoso, se sentem frustrados, mesmo demonstrando conhecer 

as questões psicossociais e até manejando-as com a ajuda de equipe 

interdisciplinar. “Muito envolvimento, mas foi indiferente. Não me senti mal por saber 

que ela voltaria à vida dela nas ruas [...] me sentia mal pelo fato de que ela não ia 

tomar o medicamento” (IO12). 

Naqueles que já chegam se sentindo diante de uma batalha perdida, 

crença muito bem descrita por Balint, em seu livro O médico, o paciente e a doença 

como o papel apostólico do médico, cuja conscienciosidade é legítima, porém é 

manejada pelo médico como se o paciente tivesse uma forma-padrão de responder 

ao que ele (médico) “sabe” que é melhor e a tentativa de converter à sua fé aqueles 

que não colaboram.  

São problemáticas as questões como limites pessoais – “Se eu me 

envolver além da conta com outro paciente e se ele falecer, como vou reagir?” 

(IO12) e as respostas aos familiares de quem a interna, por exemplo, tenta 

escamotear a gravidade; “Então, eu me sentia no lugar deles e acho que era por 

isso que eu dizia: mas você está ficando bom, fique calmo, você vai sair daqui.”   

Howe (2002, p. 356-357) destaca: 

 
[...] O conceito do estudante de medicina como um "profissional 
adolescente" nos alerta para agendas que são susceptíveis de entrar 
na relação de aprendizagem por experiência pessoal anterior. [...] A 
psicoterapia tem oferecido o importante conceito de o inconsciente 
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tanto para o desenvolvimento como para a terapêutica. 
Considerando o valor explicativo do inconsciente ao lado de 
conhecimento tácito e pessoal, podemos começar a ver como 
experiências pessoais afetivas irão interagir com as dificuldades e 
habilidades do jovem profissional. O inconsciente é dinâmico, 
projetando respeito ou decepção em um padrão que reflete 
relacionamentos anteriores, e divisão "bom" a partir de objetos 
"maus" em um padrão fantasiosos e pessoal que não pode ser 
previsto.[...] Esta perspectiva deve ser tomada do ponto de vista 
emocional, bem como da prática clínica, na medida em que lança luz 
sobre as dinâmicas interpessoais que podem ser desperdiçadas na 
exploração das atitudes pessoais e desafios dos tutores envolvidos 
com o desenvolvimento da persona profissional para considerar suas 
habilidades e limites ao lidar com tais questões.  

 

5.3 Categorias e Subcategorias dos casos da Cirurgia 

 

No Quadro 4 está indicado que apresentaram casos um interno e duas 

internas. Dos três casos da Clínica Cirúrgica, um foi relatado por IO11, com 

participação em mais uma sessão grupal; um por IA14, que participou de mais uma 

sessão e um caso por IA15, com mais uma sessão. Os demais participantes foram 

IO12(duas sessões); IA13 (uma sessão) e IA16 (uma sessão) mas não trouxeram 

casos-gatilho. 

 

Quadro 4 – Contexto dos três casos-gatilho da discussão dos internos. Pacientes da 
Cirurgia. Sobral, 2012 
CASO-GATILHO DESCRIÇÃO DO 

CASO 
CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Sentimentos Crenças Atitudes 

A busca de 
profissionais que se 
responsabilizassem 
pelo procedimento 
que exige 
consentimento. 
IA14 

Paciente idosa, 
TVP, indicação de 
cirurgia mutiladora.  

Medo (mãos 
atadas) 

Não foi 
identificada 

Advogar 

A necessidade de 
procurar um 
profissional que 
realize o 
procedimento. IA15 

Paciente idoso  Revolta Sistema  Tomada de 
decisão 

Parecia um óbito, a 
desfiguração do 
paciente.  
IO11 

Idoso, CA em 
estado avançado 
(enucleação), 
procurando 
tratamento somente 
nesta fase, posterga 
o atendimento.  

Chocado Sistema Comunica-
ção 

 

Fonte: dados da pesquisa. 



 
45 

 

Na categoria sentimentos dos internos foram identificadas três 

subcategorias  

 
Medo (mãos atadas)  

Eu não tenho vontade de abrir o olho por medo. Não, assim, eu não 
tenho vontade de abrir o olho por medo da reação que eles 
(médicos) possam ter pra cima da gente, mas eu tenho muita pena, 
assim. [...] me afetava, porque eu me sentia de mãos atadas (IA14). 
 

Revolta 

Meu sentimento foi só de revolta mesmo, porque o que eu corri [...] 
(IA15). 

 

Chocado  

Assim, a gente fica um pouco chocado com isso. [...]O que mais me 
chocou foi essa imagem (IO11). 

 

Quanto às crenças dos internos, foram identificadas duas subcategorias  

 

Sistema 

O sistema fragiliza a família toda que às vezes pode ser simples, 
facilmente resolvida e causa tudo isso. Familiar tem o direito de 
autorizar ou não um procedimento involuntário se o paciente se 
encontra em risco. Mas o paciente tem que saber se quer ou não. O 
ser humano é muito dependente dos cuidados médicos quando muito 
doente, pois se torna vulnerável à morte (IA15). 
 
 É complicado mesmo você tem que ficar indo atrás, indo atrás, 
realmente como a IA16 falou acho que isso não é papel da gente não 
ter que ficar indo e voltando indo e voltando, porque já tem papel 
assinado, carimbado é pra isso né? Agora como esse papel vai 
chegar nas mãos das pessoas, se chega ou se realmente olham né? 
Isso aí é outro ponto né? (IO11). 

  

Na categoria atitudes dos internos foram identificadas três subcategorias: 

 

Advogar 

Eu pegava tanto a responsabilidade de alguns pacientes pra mim, 
porque eu vi que ninguém se responsabilizava de fato, que as 
cobranças vinham todas pra cima de mim e eu não tinha condições 
de assumir (IA14). 
 

 Tomada de decisão 

Procurar o médico que assumisse a responsabilidade pelo 
procedimento involuntário. Temor em esclarecer o paciente sobre 
suas possibilidades (IA15). 
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Comunicação  

Até eu mesmo fui encarregado de entregar para ele a própria 
medicação e dizer para sua família. [...]. A gente escreveu tudo 
direitinho, como era que tinha que ser feito e tudo. Que após 
ocorresse o fim do tratamento né? Que ele fosse marcar com a 
oncologia (IO11). 

 

Segundo Polomeni (2014, p. 17) 
 

A proposta de seis sessões de grupo Balint em medicina interna 
responde precisamente ao estudante logo confrontado com o 
exercício eminentemente solitário, as exigências e responsabilidades 
no nosso sistema de saúde para estes jovens. Os médicos podem 
encontrar neste dispositivo proposto por Balint - bem como nos 
conceitos por ele criado – ferramentas para pensar a sua prática.  
 

 

5.4 Categorias e Subcategorias dos casos da Tocoginecologia 

  

No Quadro 5 está indicado que um interno (IO11) relatou os três casos- 

gatilho. Os demais participantes foram IO10 (uma sessão) IO12(três sessões); IA13 

(duas sessões); IA15 (uma sessão); IA16(duas sessões) e IA17 (uma sessão) mas 

não trouxeram casos-gatilho. 

 

Quadro 5 – Contexto dos quatro casos gatilhos da discussão dos internos. Pacientes 
da Tocoginecologia. Sobral, 2012 
CASO-GATILHO DESCRIÇÃO DO 

CASO 
CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Sentimentos Crenças Atitudes 

Diagnóstico orgânico 
ter sido 
negligenciado/masc
arado pelo 
nervosismo dela. 
IO11 

Paciente jovem, 
nervosa, morte 
inesperada.  

Surpresa 
 

Conhecimento 
(incerteza) 

 
 Vínculo 

Paciente que não 
colabora, serviço 
não estruturado (“um 
passar por outro”). 
IO11 

Paciente com 
infecção puerperal, 
HIV, sífilis, usuária 
de crack. 

Batalha 
perdida 

Sistema  Escuta  
 
 
 

Recusa em ser 
atendida na 
presença do interno 
em hospital-escola. 
Dilema ético 
 IO11 

Adulta grávida. 
 

Indignação Sistema  Não 
identifica- 
do 

Conseguir dar uma 
má notícia  
IO12 

Adulta jovem, CA 
terminal, família 
pede para não dar a 
notícia 

Realizado Consciência 
limpa 

Comunica
ção 
efetiva 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Na categoria sentimentos dos internos foram identificadas quatro 

subcategorias  

 
Surpresa 

Reanimaram-na, mas ela não conseguiu, veio a óbito. E para mim, 
isso foi uma surpresa total, porque até onde eu vi, ela estava falando, 
se comunicando. [...]. Eu não vi a morte ali (IO11). 

 

Batalha perdida 

Batalha perdida. Não teve reação de dor, nem de angústia pelo fato 
de não conseguir como fazer o tratamento da paciente (IO11). 

 

Indignação  

Quando a paciente entrou, pediu pra ficar só ela e o médico. E eu 
estava atendendo essa paciente. E disse: “claro, você tem direito”. E 
eu saí. De boa vontade, inclusive, porque eu entendi que era direito 
dela ter privacidade (IO11). 

 

Realizado  

É que eu me senti muito realizado. Eu me senti muito bem comigo 
mesmo de ter sabido conduzir essa situação a contento (IO12). 

 

Na categoria crenças dos internos, foram identificadas três 

subcategorias:  

 

Conhecimento (incerteza) 

Ficou a questão de que isso (nervosismo) pode ter mascarado, o que 
de fato tinha com ela. O fato de a gente pensar que fosse só uma 
questão de nervosismo, psicológico (IO11). 
 

Sistema (instituição de ensino)/Hospital 

Só que quando eu saí, eu pensei: isso pode até ser um hospital de 
escola, mas não é um hospital de ensino [...] (IO11). 
 

Consciência limpa  

Mas pelo menos eu tive a consciência limpa que a mãe dela foi bem 
orientada e que a própria mãe não achava bom a filha saber que ia 
falecer logo (IO12). 

  

Compreende a instituição como um sistema inadequado de ensino que 

não o protege desse constrangimento e é valioso o testemunho da atitude que ele 

espera do paciente em um hospital-escola.  
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Em decorrência, assume um papel “camaleão” (HAFFERTY; 

CASTELLANI, 2010, p. 297), onde assume um valor formal, na medida em que ele 

“respeita o direito da paciente”: 

 
[...] O que aprendem em "sala de aula" provou ser inconsistente ou 
contraditório em relação às lições mais tácitas que eles aprendem na 
clínica. O cinismo e raiva exalam e começam a empurrar o estudante 
para trás, tratar seu currículo sobre profissionalismo como "apenas 
uma outra disciplina" (isto é, "basta passar no teste") e evidenciam 
estratégias de evasão ou duplicidade, e/ou adotam a fachada de 
socialização camaleônica.  

 

Na categoria atitudes dos internos, foram identificadas três subcategorias  

 

 Vínculo  

[...]. Não chegava a me sufocar. Mas ela me dava muita confiança. 
Pedia que fosse falar com ela. Gostava de tudo que eu dissesse. 
Mesmo da minha forma, não tão próxima assim. [...] “Eu não mudei, 
não. Continuo com a mesma reação em relação aos pacientes, com 
a mesma seriedade. Mas não com indiferença (IO11). 
 

Escuta  

É difícil. Eu perguntava e ela respondia às vezes ela estava dormindo 
eu perguntava ela sempre se dispôs a responder só que era, não era 
aquela conversa que fluía, aquela conversa que eu ia perguntando 
eu ia puxando e [...] (IO11). 

 

Comunicação efetiva 

E também porque eu percebia que os familiares gostavam de ter 
notícias detalhadas sobre seus pacientes; acho que me sai bem em 
conduzir a situação de comunicar a má notícia. Porque eu disse para 
paciente que ela tinha um tumor? Talvez tenha sido um erro meu não 
ter usado a palavra câncer pra ela. Talvez tenha sido um erro. Mas a 
gente sempre fica naquela dúvida. Eu conversava muito com a 
paciente e acabei chegando a conclusão que ela não tinha estrutura 
para saber que ira morrer. Da não-maleficência versus autonomia 
(IO12). 

 
 

5.5 Categorias e Subcategorias dos casos da Pediatria  

 

No Quadro 6 está indicado que o interno IO12 relatou os dois casos- 

gatilho. Os demais participantes foram IO11 e IA15 (duas sessões), IA13, IA14 e 

IA16 (uma sessão), mas não trouxeram casos-gatilho. 
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Quadro 6 – Contexto dos dois casos-gatilho da discussão dos internos. Pacientes da 
Pediatria. Sobral, 2012 
CASO-GATILHO DESCRIÇÃO DO 

CASO 
CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Sentimentos Crenças Atitudes 

Falta de recursos e 
a atitude da equipe. 
IO12 

 

Paciente pediátrico, 
grave com 
prognóstico e sem 
vaga na UTI. 

Impotência 
Indignação 

Conhecimen-
to 

Tomada de 
decisão 

Ausência de 
implicação no 
tratamento da filha. 
IO12 

Paciente pediátrico, 
paralisia cerebral, 
calazar e 
desnutrição grave.  

Revolta Isenção de 
culpa 

Tomada de 
decisão 
(encaminha-
mento) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na categoria sentimentos dos internos, foram identificadas duas 

subcategorias  

 

Impotência-indignação 

E sim com um sentimento de impotência e de indignação. Mais de 
indignação do que de impotência (IO12). 
 

Revolta 

A minha questão foi de surpresa e ao mesmo tempo de revolta de 
uma paciente ser negligenciada pelo familiar (IO12). 

 

Na categoria crenças dos internos, foram identificadas duas 

subcategorias  

 

Conhecimento 

[...] porque eu gosto de paciente grave e tinha visto alguns casos de 
meningite. Pensava eu que saberia conduzí-lo bem (IO12). 
 

Isenção de culpa 

Porque ela não é minha paciente. E porque eles só passam uma 
semana. Na verdade, eu só passei dois dias com ela (IO12). 

 

Na categoria atitudes dos internos, foi identificada uma subcategoria  

 

Tomada de decisão/encaminhamento 

[...] foi boa a relação com a mãe na medida do possível. Porque era 
uma mãe que tinha um nível educacional baixo, mas que eu 
consegui fazê-la compreender o motivo, o quadro clínico da criança, 
porque eu gosto sempre de respeitar a autonomia e pra mim ela 
tinha o direito de saber tudo e eu contei tudo pra ela. E aí eu 
atualizava as condutas (Ele acha, que é disso que a mãe dele quer 
saber. (IO12). 
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No caso seria o conselho tutelar da cidade dela. Porque o conselho 
tutelar pela lei iria fazer visita. Iria fazer relatório. Coisas que só 
acontecem na própria cidade. (IO12). 

 

Os casos da Saúde Comunitária que compõem a Estratégia de Saúde da 

Família da Emergência e Saúde Mental estão expressos a seguir nos quadros 7, 8 e 

9 para melhor compreensão.  

 

5.6 Categorias e Subcategorias  dos casos da Emergência  

 

No Quadro 7, está indicado que IA15 e IA16 demonstraram cada uma 

dois casos-gatilho e ambas participaram de mais uma sessão. Os demais 

participantes foram IO12 (duas sessões); IA13, IA15 e IA16 (uma sessão), mas não 

trouxeram casos-gatilho. 

 

Quadro 7– Contexto que emergiram os quatro casos-gatilho da discussão dos 
internos. Pacientes da Emergência. Sobral, 2012 

CASO-GATILHO DESCRIÇÃO DO 
CASO 

CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Sentimentos Crenças Atitudes 

Estigma do paciente e a 
negligência na avaliação 
da gravidade. 
IA15 

Paciente adulto jovem 
com sepse.  

Culpa 
Abandono 

 
 

Sistema/Ins
tituição 

Conduta-
padrão 

Abordar paciente com 
motivação, nível social 
melhor. 
IA16 

Paciente usuário de 
crack, internado há 
dias na emergência 
por outras causas.  

Não 
identificado 

 

Preconceito  Escuta 

Tratamento não é 
voltado para diagnóstico 
psi, questão que de fato 
importa, e sim para uma 
queixa que se repete. 
IA16 

Paciente idosa, com 
disfagia.  

 
Pena/ 
tristeza 

Atendimento 
centrado no 
paciente 

Contraex
emplo/ 
vínculo 

O envolvimento 
emocional é maior 
quando o interno se 
identifica com o caso. 
IA15 

Morte de paciente 
idoso, atendido na 
emergência.  

Preocupaçã
o 

Limite 
profissional  

Identifica
ção/em- 
patia 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na categoria sentimentos dos internos foram identificadas três 

subcategorias 
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Culpa/abandono  

Eu comecei a chorar. Subi lá para o repouso. E eu não conseguia 
mais fazer nada. Porque eu só pensava, me colocando culpa [...] me 
achei totalmente culpada. E chorei sábado o dia todo e domingo o 
dia todo; Só que infelizmente, acho que, na emergência, você fica 
muito abandonado. Foi o que eu vi (IA15). 

 

Pena/tristeza 

Eu fiquei triste com a situação dela. Fiquei com muita pena dela. A 
coitada está lutando há dois anos. Né? E ela fala muito quando está 
excitada. Com certeza pode ser sintoma dela. Psíquico mesmo 
(IA16). 

 

      Preocupação 

[...] e me preocupei demais com ele. E acabou sendo um pouco 
estressante. Porque eu fiquei triste quando disseram que ele tinha 
morrido. De vez em quando eu ainda penso nele (IA15). 

 

Quanto às crenças, foram quatro as subcategorias 

 

Sistema 

Queria fazer uma revolução, na verdade. Que eu não achava que 
aquele era um local de ensino, para a gente e nem o local certo para 
o paciente. [...] Está sério. Muito paciente morrendo mesmo, por 
nada. Foi algo que me chocou, em relação a tudo. Ao sistema, a 
tudo, tudo, tudo. Ao ensino. Mas eu acho que é difícil mudar (IA15). 

 

Preconceito  

Os nossos conceitos já formados. Eu acho que ele não vai querer se 
tratar então eu não vou nem chegar e abordar. Então eu acho que 
isso é um erro da gente (IA16). 

 

Atendimento centrado no paciente  

E eu fiquei com vontade de perguntar mais, só que não tem tempo, 
porque tem muita gente. Você sabe que ele aceita. Quando você 
pergunta, ele não faz cara feia. Ele escuta também o paciente e tudo, 
mas você fica um pouco inibida porque ele quer atender logo. Aí não 
dá pra criar uma relação e nem criar um [...] Nada. Nessa aí eu fiquei 
um pouco assim, fiquei [...]. (IA16). 
 

Limite profissional 

Eu criei um vínculo muito grande com a família toda do Sr. O. Com a 
mulher dele. A gente conversava muito. E eu estava muito 
preocupada. Eu criei aquela preocupação de quase neta dele. (IA15). 
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Na categoria atitudes dos internos foram identificadas quatro 

subcategorias 

 

Conduta-padrão 

Eu não estou (pausa) eu faço é gostar porque eu estou vendo que 
agora eu estou sabendo lidar com as condutas, por serem repetidas, 
mas nem sempre é o mesmo caso, mas como eu já passei por uma 
vez, próxima vez eu chego já tenho segurança: Eu vou passar isso, 
isso e isso. (IA15) 
 

Escuta 

Quando você passa pela Saúde Mental, você abre a mente para 
isso; Eu vou escutar, mas eu não saberia mais como agir com ela, a 
abordagem. É por isso que eu estava lidando com essa outra 
abordagem, para saber mais o que é verdade e o que não é verdade 
nas histórias dela. (IA16). 

 

Polomeni (2014, p. 15-16) descreve sobre o local de escuta, aprendizagem e 

que: 

 
[...] grupo Balint permite tornar sensível a processos inconscientes 
inerentes à relação de cuidado e, mais especificamente, para ter 
cuidado em sua própria prática para os fenómenos de transferência e 
contratransferência que ocorrem entre paciente e ele mesmo, 
profissional. 

 

Contra-exemplo/Vínculo 

E eu fiquei com vontade de perguntar mais, só que não tem tempo, 
porque tem muita gente. Você sabe que ele aceita. Quando você 
pergunta, ele não faz cara feia. Ele escuta também o paciente e tudo, 
mas você fica um pouco inibida porque ele quer atender logo, né? Aí 
não dá pra criar uma relação e nem criar um [...] Nada (IA16). 

 

Advogar 

Era justamente isso. Era um idoso que passou uns quinze dias. [...]. 
Eu criei aquela preocupação de quase neta dele. E todo dia eu ficava 
atrás de outros médicos para ver se ele melhorava. Porque cada vez 
ele estava piorando (IA15). 

 

A relação médico-paciente tomada aqui como ‘vínculo’ também é 

bastante valorizada pelos internos. 

Outro importante aspecto é a Educação em Saúde, expressa pela interna 

como ignorância. Haes (2006, p. 295) levanta esse dilema, inclusive em relação à 

pertinência da atenção centrada no paciente:  
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Primeiro, os pacientes podem apresentar dificuldades em 
compreender as informações e as consequências daí resultantes. 
Informações adicionais, especialmente se não são bem 
compreendidas podem ser confusas e provocar incertezas [...].  

 

No grupo, os sentimentos confusos e mesmo o temor de aproximação dos 

usuários de drogas são discutidos de forma interessada pelo grupo, com elaboração 

positiva quanto à atitude citada pelos internos como fruto de seu estágio na saúde 

mental.  

Papish et al. (2013, p. 6-7) estudaram a influência do Ensino Médico sobre 

o estigma, entendido como uma combinação de ignorância, preconceito e 

comportamento:  

 
Este estudo faz uso de um ensaio clínico randomizado para avaliar 
intervenções educacionais baseadas em contato, como o objetivo de 
reduzir o estigma da doença mental entre estudantes de medicina. 
[...] Ele também dá suporte à noção de que a educação médica pode 
ser eficaz na redução do estigma da doença mental e na promoção 
de confiança dos estudantes de medicina no trabalho com doentes 
mentais. Estes resultados sugerem que é possível criar um ambiente 
no qual as atitudes dos alunos para com a doença mental pode ser 
deslocada em uma direção positiva. (PAPISH et al., 2013, p. 6-7). 

 

 
 

5.7 Categorias e Subcategorias  dos casos da Estratégia de Saúde da Família

  

No Quadro 8 está indicado que IA15 apresentou dois casos-gatilho e IA16 

quatro. Ambas participaram de mais duas sessões grupais. Os demais participantes 

foram IO11 (quatro sessões) IO12 (três sessões) e IA14 (uma sessão), mas não 

trouxeram casos-gatilho. 
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Quadro 8 – Contexto dos seis casos-gatilho da discussão dos internos. Pacientes da 
Estratégia de Saúde da Família. Sobral, 2012 
CASO GATILHO DESCRIÇÃO DO 

CASO 
CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Sentimentos Crenças Atitudes 

Má higienização, 
falta de 
autonomia. 
IA15. 

Paciente idosa, 
infecção, 
ambulatorial.  

Raiva Falta de 
vínculo 

Comunicação 

A única paciente 
que retornou ao 
ambulatório para 
seguimento. 
IA15. 

Paciente com 
depressão, adulta, 
resolução durante 
o período em que é 
acompanhada.  

Felicidade Falta de 
vínculo 

Autorrepressão 

Paciente vem 
demandar uma 
conduta que ela 
quer de antemão, 
(“ideia fixa”). 
IA16 

Mãe de paciente 
pediátrico.  

Impaciência Falta de 
Educação 
em Saúde 

Orientações 
 

Paciente vai com 
muita frequência 
ao posto e não se 
convence do 
contrário, apesar 
dos fatos. 
 IA16. 

Paciente adulta, 
quadro de 
“gravidez”, 
aparentemente 
delirante.  

 
 

Utilidade Sem 
preconceito 

Interdisciplinari- 
dade 

Paciente crônico 
que vai sempre 
ao posto, sem 
resultado, cansa 
os profissionais. 
IA16. 

Paciente adulta, 
usuária de crack, 
com quadro clínico 
que não é levado 
em conta.  
 

Decepção Sistema Autocontrole 

Mentir ou não 
reconhecer 
quanto a conduta 
do interno. 
IA16. 

Mãe de paciente, 
08 anos de idade, 
alega não estar 
sendo atendida.  

 

Raiva Respeito Tomada de 
decisão 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na categoria sentimentos dos internos, foram identificadas cinco 

subcategorias 

Raiva 

A contratransferência que eu tive assim foi de raiva, que geralmente 
é inconsciente porque não tem motivo de eu ter criado aversão a 
paciente, deve ter sido meu inconsciente [...] tinha que resolver tudo 
pela paciente, IA15; “Aí assim, eu vi que eu realmente já estava 
estressada, no meu condicionamento físico, mas também tem alguns 
pacientes que tiram você do sério assim. Foi a primeira vez na vida 
no posto que eu fiquei com raiva de um paciente (IA16). 
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A raiva da interna é uma reação também observada em outros estudos. 

De imediato o paciente foi evitado, mas durante a sessão foi possível desenvolver os 

sentimentos envolvidos, embora permanecesse a necessidade de legitimar os 

sentimentos negativos em um primeiro momento e o exemplo da atitude da colega 

no setting de atendimento é tomado como “santo”. 

Torppa et al. (2008, p. 8) relatam que 

 
O tratamento de um paciente que mente é também uma situação 
desafiadora. Os alunos acharam difícil tolerar e a raiva era 
geralmente a primeira reação, e isto foi seguido por uma sensação 
de humilhação. Manter uma atitude profissional para um paciente 
mentiroso foi considerado um desafio profissional que também exige 
crescimento pessoal. [...] As emoções negativas geraram ansiedade, 
vergonha e culpa. Estes sentimentos eram experimentados como 
barreiras para ajudar o paciente. [...] Nestas situações, os alunos 
esperavam apoio e ajuda de colegas mais experientes. 

 

Felicidade 

Essa paciente [...] Eu fiquei muito feliz. Porque numa semana ela 
estava muito chorosa. Muito, muito, muito chorosa. Ela não parava 
de chorar. E no outro dia ela estava sorrindo (IA15). 

  

Impaciência 

Porque a gente se sente irritado. Sei lá. Sem paciência com esses 
pacientes (IA16). 

 

Utilidade 

Na verdade, é um caso que me mexeu de maneira boa. Não foi de 
maneira ruim, mas é que comparei com outro caso [...]. Que vai com 
frequência. Certa frequência no posto. Então de certa forma, de tanto 
ter abordado, eu vejo que o médico, tem horas que se cansa [...] 
(IA16). 

 

Decepção 

Eu fiquei decepcionada porque você está com o paciente e depois vê 
que ele foi realmente internado por uma coisa que você deixou pra 
lá. Aí é difícil ser médico (IA16). 

 

Na categoria crenças dos internos, foram identificadas cinco 

subcategorias 
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Falta de vínculo 

Existe aquele negócio do retorno do mesmo paciente, que tem no 
posto, que isso objetiva você a passar três meses é porque você vai 
ver o paciente várias vezes. Eu ainda não vi. Eu só vi uma [...]. E me 
deu vontade de dá um abraço nela. Mas eu não tive coragem. Não 
sei até que ponto você pode fazer isso. Acho que o médico ia achar 
que eu era doida. Eu pensei assim. Ou a própria paciente ia ficar 
com medo de mim Mas me deu vontade de dá um abraço nela 
porque eu sentia[...] que ela tinha melhorado (IA15). 

 

Falta de Educação em Saúde 

Os pacientes não têm muito essa educação e saúde. Isso é fato e 
prejudica muito. Porque eles vão ali e querem remédio ou querem 
um encaminhamento, encaminhamento, encaminhamento. Então não 
dá nem tempo criar essa relação médico-paciente. Falta de 
educação e saúde (IA16). 

 

Sem preconceito 

Porque eu não tive preconceito e sei que se eu fosse o médico talvez 

eu estaria cansada e tudo (IA16).   
 

Sistema 

E também eu não entendo essas coisas do posto: tipo ela não era da 
minha área. Aí o que eu posso fazer por ela se ela não é da minha 
área? Eu também me esbarro com essas questões burocráticas do 
posto. Eu não entendo muito (IA16). 

 

Respeito 

Mantenho o respeito pela pessoa (IA16). 

 

Na categoria atitudes dos internos, foram identificadas cinco 

subcategorias 

 

Comunicação 

O que é que a senhora está sentindo?  ‘O que é que a senhora está 
sentindo? Me diga’. Ela falou: - ‘Estou com falta de ar’. E eu fui 
conversando. – ‘O que é que a senhora quer? ’ – Eu acho que o 
aerossol que eu melhorei. E eu: - Eu vou pedir para o médico passar 
o aerossol (IA15). 

 

Autorrepressão 

E eu fiz assim: - Meu Deus, eu fui ignorante com o paciente. E assim. 
Eles deveriam ter um déficit cognitivo, com certeza. E depois assim, 
eu falei: - ‘a culpa não é deles’. Na mesma hora eu voltei e mudei de 
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personalidade (atitude). A contratransferência é justamente de você 
se trabalhar nisso (IA15). 
 

E me deu vontade de dar um abraço nela. Mas eu não tive coragem. 
Não sei até que ponto você pode fazer isso. Acho que o médico ia 
achar que eu era doida. Eu pensei assim. Ou a própria paciente ia 
ficar com medo de mim. – Essa mulher está dando em cima de mim. 
Sei lá. (Risos). Mas me deu vontade de dar um abraço nela porque 
eu sentia que ela havia melhorado (IA15). 
 

Orientações 

Geralmente acontece isso: eles chegam a gente faz a abordagem 
com toda educação. Eles vêm. A gente conversa muito com os 
pacientes (IA16). 

 

Interdisciplinaridade 

No meu caso, eu faria isso. Eu procuraria a ajuda de outro 
profissional. Pra tentar saber como ela tá e não me cansar. Eu já fiz 
de tudo. Então vou tentar outro profissional. Pra ver se ele abre a 
mente e a gente conseguir dá uma solução. Por isso eu já teria 
mandado pro matriciamento de psiquiatria no meu posto. Porque 
existe lá uma equipe multidisciplinar (IA16). 
 

Autocontrole  

Aí o que me incomoda é isso. Que a gente tem que ter o autocontrole 
toda vez que chega um paciente. Por mais que ele vá com tanta 
frequência no posto, a gente tem que tirar um pouco esse 
preconceito (IA16).  
 

Tomada de decisão 

Minha senhora, você já foi reavaliada duas vezes, já foi pro aerosol 
duas vezes, isso faz parte da conduta. Espera aí que eu não vou 
atender você agora não. Eu tenho outro paciente no consultório. 
Quando terminar a gente se fala. E fechei a porta e continuei lá 
atendendo o paciente (IA16). 

 

Polomeni (2014, p. 16) esclarece sobre 

O questionamento dos investimentos imaginários e simbólicos da 
prática profissional terá lugar no grupo Balint no confronto com a 
diferença. Na verdade, é de acolher o outro "similar" (colega), mas 
também "diferente" (como assunto) e o outro "diferente" (o doente), 
mas também "semelhante" (uma vez que é humano) – cada um com 
suas referências socioculturais e valores profissionais, sofrimento [...]  

 

As situações em que percebem um sentimento novo foram manejadas 

com autorrepressão e, no grupo, com humor; inclusive a tomada de consciência a 

respeito de questões psicodinâmicas como a contratransferência. 
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[...] ‘subjetividade afetiva’. Isto é, a consciência e reflexão sobre 
nossas respostas emocionais e sua influência sobre o nosso 
trabalho, e o desenvolvimento de uma capacidade de auto-reflexão e 
sintonia emocional com nossos pacientes. (YAKELEY et al., 2014,   
p. 97). 

 

Em uma pesquisa realizada pela mesma autora e colaboradores, em 

2011 com internos de Medicina, os conceitos psicodinâmicos eram bem mais 

compreendidos por aqueles que participavam de abordagens psicodinâmicas, entre 

elas os GB (YAKELEY et al., 2011).  

O manejo de pacientes psicóticos parece ser um desafio semelhante ao 

observado por Salander e Sandstrom (2014, p. 48): “[...] em alguns casos, os 

residentes encontraram desafios em sua comunicação rotineira devido a doença 

psiquiátrica do paciente [...] Eles sentiram que não alcançavam os pacientes e que 

não havia ‘aliança de trabalho’ clara com eles.” 

Percebe-se que os residentes precisam abordar o que está relacionado à 

Medicina e o paciente aos aspectos psicossociais; embora a interna busque, como 

objetivo inicial, o insight da paciente para que ela entenda a abordagem médica da 

ESF. 

 

5.8 Categorias e Subcategorias  dos casos da Saúde Mental  

 

No Quadro 9, está indicado que o único caso-gatilho da Saúde Mental foi 

relatado por IA15 na sessão que participaram também IO12, IA13 e IA16. 

 

Quadro 9 – Contexto do caso gatilho único da discussão dos internos. Pacientes da 
Saúde Mental. Sobral, 2012 

CASO-GATILHO DESCRIÇÃO DO 
CASO 

CATEGORIAS TEMÁTICAS 

Sentimentos Crenças Atitudes 

Perceber o 

aspecto social 

como negativo 

IA15 

Paciente adulto, 

sexo masculino, 

drogadição.  

Conflito Relação 

médico 

paciente  

Vínculo 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

 



 
59 

 

Na categoria sentimentos dos internos, foi identificada uma subcategoria 

 

Conflito 

Esse paciente, ele me comoveu bastante, porque é aquela coisa: 
você fica com vontade de ajudar, mas ao mesmo tempo você não 
sabe até que ponto você pode ajudar, porque ele queira ou não é um 
paciente usuário de droga, que já roubou. Até que ponto você pode 
confiar nisso aí dele. Aí só que ele me comoveu bastante, porque eu 
vi que ele queria ajuda, ele estava ali pedindo socorro (IA15). 

 

Na categoria crenças dos internos, foi identificada uma subcategoria  

 

Relação médico-paciente  

Você fica com vontade de ajudar, mas ao mesmo tempo você não 
sabe até que ponto você pode ajudar, porque ele queira ou é um 
paciente usuário de droga, que já roubou. Até que ponto você pode 
confiar nisso aí dele. (IA15). 

  

Na categoria atitudes dos internos, foi identificada uma subcategoria 

 

Vínculo 

Não, não é perigoso. Eu sinto que eu me preocupei muito com ele 
com a questão social, que claro [...] E eu não fui além do vínculo não 
é? Com medo dessa parte dele não é? De até que ponto ele iria pra 
conseguir a droga, para conseguir as coisas dele. (IA15). 

 

 

5.9 Conjunto das 25 subcategorias dos sentimentos dos internos  

 

Foram agregadas nos quadros 10, 11 e 12 as 74 subcategorias 

relacionadas com as três categorias temáticas: sentimentos, crenças e atitudes.  

No quadro 10 está o conjunto das subcategorias sentimentos. 
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Quadro 10 – Conjunto das 25 Subcategorias dos Sentimentos dos internos dos 28 casos- 
gatilhos das Clínicas: Médica, Cirurgia, Tocoginecologia, Pediatria e Saúde Comunitária 
(Estratégia de Saúde da Família, Emergência e Saúde Mental). Sobral, 2012 

Casos-Gatilhos Total Subcategorias Total 

Clínica médica 
 

8 Sufocada pela família 
Tristeza e impotência-conflito 2 
Utilidade 2 
Dificuldade em aceitar a morte 
Indiferença  
Inutilidade 
Culpa -conflito 

7 

Clínica cirúrgica 3 Medo –mãos atadas 
Revolta 
Chocado 

3 

Ginecologia-
Obstetrícia 

4 Surpresa 
Batalha perdida 
Indignação 
Realizado 

4 

Pediatria 2 Impotência- Indignação,  
Revolta 

2 

Saúde Comunitária-
Emergência 

4 Culpa/abandono 
Não identificado 
Pena/tristeza 
Preocupação 

3 

Saúde Comunitária-
Estratégia de Saúde 
da Família 

6 Raiva 2 
Felicidade 
Impaciência 
Utilidade 
Decepção 

5 

Saúde Comunitária-
Saúde Mental 

1 Conflito 
 

1 

Total 28  25 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Destas subcategorias, somente em três delas há relatos positivos 

indicando felicidade, sentir-se realizado e útil. As demais denotam, entre outros 

sentimentos negativos: culpa, indignação, decepção, tristeza, medo, preocupação, 

revolta, inutilidade e dificuldade em aceitar a morte. 

Estão apresentadas as seis narrativas: duas da Clínica Médica, duas da 

Tocoginecologia, uma da Estratégia de Saúde da Família e uma da Emergência, 

com nossa interpretação.  

Estão destacadas duas narrativas da Clínica Médica, de IO12 e IA13. 
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Primeira Narrativa: interno IO12 - Clínica Médica.   

Paciente jovem, com doença grave, de prognóstico sombrio, cujo gatilho foi: 

negação da morte. O sentimento de dificuldade do interno em aceitar a morte. 

“Paciente chamado F., 32 anos, deu entrada na emergência do hospital 

porque teve uma queda de moto e evoluiu com uma cervicalgia. Mas há muito 

tempo, ele vinha com umas dores lombares, difusas, intermitentes, que ele tomava 

anti-inflamatório e conseguia trabalhar. O fato é que o raio-x mostrou lesões líticas 

em quase todas as vértebras. Primeira hipótese foi mieloma múltiplo, ca, 

metástase ou pelo fato de ele ser jovem, algum distúrbio do cálcio. Radiografaram 

o crânio e o restante da coluna para procurar e ele tinha lesões líticas em todos os 

órgãos, nas vértebras e no crânio também. Foi para a enfermaria e, por 

coincidência, tinha acabado de dar uma aula de eletroforese de proteínas e na 

hora que eu vi: isso é bem mieloma. Aí pedimos a eletroforese, o exame chegou e 

não tinha o pico monoclonal clássico, mas mesmo assim podia ser. Pedimos 

proteínas de Bence Jones na urina, daí eu saí da enfermaria e não acompanhei 

mais o caso. Mas como tinha uma relação médico, interno-paciente boa com ele e 

a mulher dele; sempre ia lá falar com ele e perguntar como estava evoluindo o 

caso, inclusive eu me lembro de que no réveillon, porque ele chegou perto do final 

do mês, perguntei se ele estava disposto a passar o réveillon internado, pois era 

importante para ele, por conta dos exames. E ele disse que não tinha problema o 

que importava era saúde dele. Daí chegaram à conclusão que não era mieloma, 

pois essa proteína veio negativa, não quiseram fazer mielograma. Ai Dr. X decidiu 

pedir tomografias: abdômen, tórax, cerebral e pediu endoscopia procurando foco 

primário de CA, pensando que seria metástase e concomitantemente descartaram 

distúrbio do cálcio, pois todos os exames deram normais – paratormônio, cálcio 

sérico. 

E aí descobriram uma lesão ulcerada no estômago, colheram uma 

biopsia e por incrível que pareça estávamos diante de um paciente jovem e estado 

geral bom, e deu um adenocarcinoma gástrico. Então com certeza eram 

metástases todas aquelas lesões líticas que a gente estava vendo. Obviamente 

como tinha metástase, todos sabiam que o prognóstico dele não era tão bom, 

inclusive eu. Só que a gente nunca caía a ficha. O fato é que ele foi encaminhado 

para Fortaleza. Lá ele foi submetido a uma cirurgia, alguma espécie de 
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gastrectomia, não sei relatar. E toda semana que eu via o Dr.Z. eu perguntava a 

ele por esse paciente. Porque ele sempre vê os pacientes que vão para lá. Aí ele 

me passava que tinha sido operado, tinha ido para UTI e tinha saído. E teve um 

dia que eu fui à portaria da Santa Casa para pegar o telefone da mulher dele e 

saber como ele estava e ela disse que ele tinha operado e estava evoluindo bem e 

a última vez que eu perguntei ao Dr. Z. há uma semana, ele disse que o paciente 

tinha morrido. E por sorte eu não liguei pra mulher dele, porque eu estava 

pensando em ligar (novamente).  Já pensou se eu tivesse ligado? Teria só 

machucado a mulher dele. Aí esse caso me tocou muito, pois eu o vi desde o 

início. Já tinha visto paciente morrer na UTI, na emergência, mas esse foi o 

primeiro que me deixou pensativo, mesmo ele não tendo morrido na minha mão, 

mesmo ele tendo morrido longe. Mas foi o primeiro porque eu passei dias 

pensando e lembrando. Eu acho que acabei tendo essa reação por ter me 

envolvido demais com o caso e com o paciente e pelo fato dele ser jovem e na 

apresentação do internamento ele estava bastante hígido e com bom estado geral. 

Acho que inconscientemente a gente se coloca no lugar dele. Porque a gente 

pensa: poderia ser eu. Não sentia nada. Assim, sentia essas dores, mas não era 

nada assim. Desde o início eu sempre conversava muito com os pacientes da 

clínica. Só que como ele me dava mais abertura, então às vezes a gente 

conversava com as coisas que não tinham a ver com medicina: da vida dele. A 

gente tinha uma relação de confiança, porque de uma certa maneira eu o 

convenci, entre aspas, a ficar internado no réveillon. Eu poderia ter dado alta, 

mostrado os exames e ele ficar no ambulatório, mas ele ficou de boa vontade, os 

exames demoraram a chegar. É porque ele continuou internado aqui, quando eu 

sai da clínica. E só foi para Fortaleza quando comprovou na endoscopia que era 

câncer e na biópsia. Eu fiquei pensando: já imaginou se eu tivesse ligado depois 

que ele tivesse morrido? Para mim e para a própria família seria melhor não ligar.  

Desde o início a gente já sabia que se fosse metástase era óbvio. Eu não sei 

explicar bem. Mas seria um sentimento de pena. Talvez fosse a palavra que 

melhor descrevesse. Eram pessoais as conversas, mas não eram tão pessoais 

assim. Eram pessoais no sentido de ser comunicação, que a gente diz. Tem um 

artigo que eu li: que é jogar conversa fora. Era só papear, falava do tempo, falava 

de notícias do que estava acontecendo, alguma coisa, perguntava o que ele 
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estava achando do internamento, como estava a comida do hospital, sempre 

perguntando como estava o tratamento. Mas não eram nada de tão pessoal assim, 

não. Não. Eu sempre demorava quando ia conversar com ele. Eu não sei se era 

porque a família perguntava muito. Então eu sempre demorava, examinando, 

conversando, fazendo anamnese. 

Pois é: eu acho que o sentimento que ele tinha em relação à doença 

dele é outra coisa que me deixa triste. Ele era altamente confiante, esperançoso, 

que ia chegar a um diagnóstico. Porque no período que ele foi meu paciente, ele 

não tinha diagnóstico firmado e iam descobrir o que ele tinha e que ele ia ficar 

bom, embora eu não contribuísse com isso. Não chegava a dizer abertamente que 

ele ia ficar bom, mas dizia que dependendo do que fosse, se tivesse tratamento.... 

Uma grande coisa é que a gente não sabia o que era. 

Por ele ser jovem, tão confiante, aparentemente tão hígido. 

E que provavelmente a cirurgia acelerou a morte dele. Ele iria morrer de 

qualquer jeito. Mas acho que a cirurgia acabou acelerando. Ninguém pode dizer 

quanto: três, quatro, cinco meses. Porque ele chegou aqui por acaso, ele não 

procurou o serviço pelas dores ele só procurou o serviço por que caiu da moto, do 

trauma. Pois é. A minha dificuldade foi “de aceitar a morte dele”. Queria saber do 

caso por dois motivos: o desenrolar da história. O que ia acontecer com o 

paciente? E qual era a doença dele afinal de contas? 

Se um dia eu pegar outro paciente, que seja parecido, como vou reagir? 

Se eu vou me envolver além da conta com outro paciente e se ele falecer? Será 

que eu vou ficar do mesmo jeito? 

Ser sensível ajuda, faz parte das qualidades do bom médico. Médico e 

família, médico e paciente. A diferença em somente se sensibilizar e se envolver é 

tênue não dá pra saber. Me envolvi demais com o caso e com a pessoa do 

paciente; serviu de lição para eu tentar não me envolver tanto. Mas não ser frio ao 

ponto de não se sensibilizar.  

 

Interpretação nossa  

A morte desta paciente foi a que mais o influenciou e ele fala disso como 

um sentimento estranho. Primeiro por se identificar com ele, jovem aparentemente 
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hígido; depois por pena, pois afirma que o paciente, “tinha uma crença que o 

diagnóstico poderia salvá-lo”.  

Inclusive busca saber como manejará esse afeto sem perder a 

sensibilidade, pois se aproximou do paciente seguindo as recomendações de artigos 

– o que estudou sobre habilidades de comunicação – e se sentiu muito mal. 

Racionaliza, mas tem crítica do limite dessa atitude. 

Consegue falar sobre o que o estressa e se identifica com o paciente e, 

por outro lado, com o papel de médico, cujo limite entre salvar e provocar males (“a 

cirurgia adiantou a morte dele”) é uma fonte de sofrimento.  

Ressalta que não era mais o médico dele e não tem coragem de falar 

com os parentes depois da morte do paciente. Kübler-Ross na obra A morte e o 

morrer (2008); relata que, quanto maior a capacidade do médico lidar com a morte, 

maior a abertura que o paciente sente para dividir suas dificuldades.  

Proteger, controlar e restaurar são valores da Medicina que ensejam 

ansiedade e maneiras de lidar com a doença, como distanciamento afetivo, por 

exemplo, que ele não quer desenvolver, pois acredita que o bom médico tem a 

virtude de se sensibilizar.  

Shapiro (2008, p. 5), em sua revisão sobre a empatia, ao enfocar 

percalços em promover a reflexão, citando o GB como estratégia privilegiada para 

tanto, observa que o discurso dominante encoraja  

 
[...] os estudantes a adotar papeis profissionais que enfatiza a 
maestria, controle e uma aspiração em relação à perfeição, no 
sentido de se tornar progressivamente amedrontado em cometer 
erros, forçando a rejeitar ou negar aspectos mais falhos deles 
próprios. (SHAPIRO, 2008, p. 5). 

 

Segunda Narrativa: interna IA13 - Clínica Médica 

Paciente masculino, com HIV, usuário de drogas, internado por intercorrência 

clínica, cujo gatilho foi: como lidar com paciente em que nem a equipe nem a 

família acreditam mais na recuperação. O sentimento de inutilidade da interna.  

“O paciente deu entrada no serviço no final de semana retrasado, no 

meu primeiro contato com ele, não cheguei a abordar nada. Aí teve o Grupo Balint 

(citou o caso) e no outro dia eu cheguei e fui conversar com ele, saber quais os 

motivos. Peguei a cadeirinha, sentei do lado dele, para poder ficar mais fácil de 
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conversar e fui perguntar a ele se ele sabia o que é que ele tinha. Ele tinha 

dificuldade de vocalização porque ele tinha hemiparesia e também rima desviada, 

então ele falava embolado. Mas ele disse que sabia que tinha HIV, há treze anos 

ele tinha sido diagnosticado.  

 E você sabe o que é que é? E ele, se mostrou, apesar do estado dele, 

parecia entender que era a defesa que estava comprometida. E você sabe que a 

doença tem controle? Ele disse que sabia que a doença tem controle. E eu: - E 

porque você não toma as medicações? E ele disse: “- Porque eu quero morrer”. E 

nesse momento, chorou. Só que um choro lento.  Eu dei um tempo para ele chorar 

e perguntei: - Porque você queria morrer? Nem sei se eu devia, mas eu fiz. E ele 

disse que a família dele o tinha abandonado - os filhos dele, a mulher, os pais. E 

eu fui perguntar porque eles o tinham abandonado. “Eles não queriam cuidar de 

mim, me expulsaram de casa”. E não entrava em detalhes. “Eu vivo no meio da 

rua e não tenho nem o que comer”. 

Ele deitado e eu dei tempo para ele falar. E depois fui abordar se ele 

tinha interesse em se cuidar, se tratar. Se ele só tinha a doença ou se ele usava 

droga e ele: “- Não, eu usei há muito tempo, mas não uso mais.” Isso no primeiro 

contato, quando foi no dia seguinte, que ele estava um pouquinho mais 

consciente, veio me dizer: “- Não, eu uso todo tipo de droga”. E ele falou do 

abandono e que agora estava querendo se tratar, se alimentar direitinho, para 

poder ver se a saúde dele melhorava. Estava com muita dor em todo canto e 

chorando sempre. E eu perguntei se ele queria que entrasse em contato com a 

família dele e ele disse que queria. E no segundo dia ele já estava mais tranquilo. 

Assim, sem chorar tanto e aceitando melhor a alimentação e aí ele fugiu. E de 

ontem para hoje, quando eu cheguei lá, ele não estava mais, porque ele quis ir 

embora, treinou para andar, depois me pediu uma muleta para poder ir para casa. 

Queria que eu ligasse para casa dos pais dele, para poder arranjar uma muleta 

para ele. Mas eu não cheguei nem a fazer esse contato, porque ele fez esse 

pedido para mim ontem. E em relação ao meu sentimento que surgiu diante dele, 

não foi diferente do dos meninos não. O que eu percebi foi assim: que eu até 

tentei abordar o sentimento dele, abordar o que é que ele entendia, o que é que 

ele queria e tentar fazer alguma coisa por ele, mas ele não quer. É uma pessoa 

muito difícil. Conversei com o pessoal da enfermagem, perguntei como eram as 



 
66 

 

outras estadias dele lá e disseram que eram do mesmo jeito: ele chegava muito 

mal, caquético, com todo tipo de acometimento: diarreia, sem tomar a medicação, 

melhorava um pouquinho porque comia. E todo tempo reclamava: ‘só tenho um 

short’. Ele fica bom, depois vai embora e depois volta de novo. Aí eu não sei, fiquei 

como o IO11 se sentiu - batalha perdida. Eu fiz o que eu pude, tentei abordar de 

alguma maneira, mas o que eu percebi é que eles mentem. Quando estão 

péssimos, eles dizem: ‘eu quero ficar bom, eu vou tomar o remédio, eu vou fazer o 

acompanhamento, eu quero ter uma vida normal” e quando melhoram um 

pouquinho [...]   

E parece que andou roubando, lá dentro do hospital. Aí o companheiro 

de um lado, deu um short para ele deu tudo. Parece que ele estava fazendo xixi na 

frente de todo mundo. Eu não sei, professora, é muito complicado lidar com um 

paciente desse tipo. Eu até tentei perguntar o pessoal de lá, porque que sempre 

era assim? Se não tinha outro tipo de abordagem? – ‘Já tivemos, a gente já 

tentou, já fez contato, mas a família não quer saber’. Então é péssimo: a gente 

sente assim, não dá nem vontade de entrar lá com um paciente desse. Mas você 

não pode negar atendimento a ninguém. 

Mas o sentimento que fica é assim: eu fiz minha parte e acabou que 

não fiz, porque por um instante ele disse que queria minha ajuda, que eu disse 

que estava disposta a ajudar, mas não estava nem aí. Só que a gente não vai 

modificar o pensamento dele, até porque a história dele é bastante complexa. Ele 

até parece que trabalhava em circo, era palhaço. Assim, querendo ou não, você foi 

buscar dentro dele, lá no fim, se existe alguma coisa bonita.  É terrível, eu não vou 

mentir que eu não teria vontade. Porque você lutar para nada. O que custava ele, 

pelo menos esperar melhorar. Usasse a droga dele, mas pelo menos não deixasse 

de usar a medicação do HIV. É muito ruim o sentimento de inutilidade. Você ali 

examinando e tudo, pedindo o exame para saber se está tudo bem e ele foi 

embora antes. 

E mesmo quando estava melhor, ele era meio sarcástico. Ontem 

quando eu cheguei, vi um clima estranho lá entre os pacientes. Depois eu descobri 

que ele tinha feito xixi. Eu fui perguntar a ele: - A ..., está tudo bem com você? O 

que está acontecendo? E ele – ‘depois eu lhe digo’. E piscava o olho, sabe? Você 

fica querendo manter distância, porque você já está ali dando apoio e se mostra 
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disposta, solícita. Talvez ninguém faça isso para ele e ele encara como uma 

liberdade maior... 

 Era como se eu fosse uma “abestada” querendo lutar. Sozinha: todo 

mundo já sabe. 

É complicado. A gente sabe que o prognóstico é pobre. Mas pelo 

menos ficou aí a lembrança de que esse tipo de estado mental afeta quem está 

perto dele e é violento mesmo. [...] 

Ele pode até querer realmente se tratar, mas a vontade dele de 

morrer... Ele pode estar vivendo uma vida muito infeliz. Pode ser, entendeu? Pelas 

drogas ou por qualquer outra coisa.  

O que eles dizem do paciente (a equipe), que o paciente não quer o 

tratamento e não adere. Então quando ele quer ir embora dão alta logo. Acho que 

esse é o caso. 

Seria viável, então, eu conversar, apesar dele já ter tido alta, mas 

provavelmente ele deve retornar e falar: - Olha eu estava pensando melhor e acho 

que aquele paciente, não é só usuário de drogas, tem HIV positivo, da próxima vez 

que ele vier aqui [...] 

Acho que foi rica a discussão. Muito rica. Muitas lições a serem tiradas. 

Muita coisa que eu não tinha. É assim, o estalo não tinha acontecido. Estava a 

informação mas precisava só de um incremento para poder eu entender”. 

 

 

Interpretação nossa 

O trabalho do GB, segundo Enid Balint (1985, p. 3-4),  

 
[...] na ideia que o ser humano – sendo médicos ou pacientes, 
inconscientemente se defendem eles próprios contra certos 
pensamentos e ideias. Eles tentam colocar as coisas em ordem e 
isso os faz deixar de fora fatos e os sentimentos relativos a estes. [...] 
nosso trabalho é baseado naquele profissional, cujo tem 
entendimento não é só intelectual, mas em outras maneiras também: 
baseado em uma visão biomédica e capaz de identificação com o 
paciente. 

 

Na narrativa é possível perceber a identificação.  

Um paciente foi internado em estado avançado de SIDA e com história de 

dependência química. Após discussão no GB com base em casos com usuários de 

droga, tema perturbador para outros membros do grupo, a interna resolveu sondar a 
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motivação do paciente e conhecer sua história de vida também. Como ele negasse 

inicialmente o uso e depois afirmasse, ela se sentiu como o colega – “batalha 

perdida”, “sem vontade”, “sentimento de inutilidade”. Inclusive porque ela “lutou por 

nada”, pois ele não queria ajuda para se tratar do HIV e sim o suficiente para voltar a 

usar drogas, inclusive se continuasse com a dependência, mas não deixasse o 

tratamento para HIV, ela sentiria motivação.  

Relato inicial fortemente estigmatizado e reforçado pela equipe de 

assistência, pois segundo Mahoney et al. (2013), o médico pode ser distraído por 

diferentes fatores (família, enfermeiros, colegas ou a personalidade do paciente), 

prejudicando as avaliações objetivas no manejo do doente e que podem se perder 

por conta de preconceitos sociais. 

Observamos três momentos. No primeiro, a reunião a deixa segura, pois 

escutou a experiência dos colegas. No segundo, ela testa com o paciente a 

sugestão deles e, no terceiro, ou seja, durante a evolução, ela se sente inútil.  

Esperava um comportamento dele, demandava do grupo uma forma de fazer a coisa 

certa, identificou vários papéis (encontrar uma coisa bonita, cuidar da parte clínica, 

abordar a motivação para tratar a dependência, escutar um possível transtorno 

psiquiátrico).  

Ele não aceitou nenhum e ainda interpretou o interesse dela como uma 

oportunidade para ultrapassar limites no sentido da manipulação, o que a faz 

perceber a culpa dele pelas ações moralmente condenáveis, mas não a 

responsabilidade pessoal. Sentiu como se o paciente não reconhecesse o papel 

dela como médica interna.  

Controlar a reação contratransferencial depois de tomar a consciência 

destes e sensibilizar a equipe são alternativas ao cinismo. Apropriar-se de um saber 

novo devolve a ela o papel profissional positivo. 

Em 1969, Balint concluiu que os GB para estudantes os sensibilizava para 

as questões emocionais em jogo, porém o raciocínio para a resolução de problemas 

era centrado ainda na doença. 

Mahoney et al. (2013, p. 403) esclarece que, para 

 
Compreender os conceitos de transferência e contratransferência é 
vital para fazer um bom médico melhor. Transferência pode ser 
pensado como percepções, sentimentos ou as expectativas de que o 
paciente atribui inconscientemente, para o médico, muitas vezes 
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evoluíram a partir de relações de infância não resolvidos ou 
insatisfatórios. 
Contratransferência, uma ocorrência normal e inconsciente, bem 
como, envolve reações do médico, comportamentos, pensamentos e 
sentimentos para com o paciente como resultado de relacionamentos 
passados não resolvidos. Muitas vezes pensamos destas 
associações como "pontos cegos" precisamente porque não 
podemos vê-los; nosso comportamento altera antes de reconhecer o 
que tem acontecido.  

 

5.10 Conjunto das 24 subcategorias das Crenças dos Internos  

 

No quadro 11 está o conjunto das subcategorias crenças. 

 

Quadro 11 – Conjunto das 24 Subcategorias das Crenças dos internos dos 28 casos gatilhos 
das Clínicas: Médica, Cirurgia, Tocoginecologia, Pediatria e Saúde Comunitária (Estratégia 
de Saúde da Família, Emergência e Saúde Mental). Sobral, 2012 

Casos-Gatilhos Total Subcategorias Total 

Clínica médica 
 

8 Salvador 2 
Conhecimento-credo apostólico 
Limite profissional 2 
Isenção de culpa 
Esperança 
Confiança 

8 

Clínica cirúrgica 3 Não foi localizada 
Sistema 
Sistema  

2 

Tocoginecologia 4 Conhecimento-incerteza 
Sistema  
Não identificado 
Consciência limpa 

3 

Pediatria 2 Conhecimento  
Isenção de culpa 

2 

Saúde Comunitária-
Emergência 

 
4 

Sistema-instituição 
Preconceito 
Atendimento centrado no paciente 
Limite profissional 

4 

Saúde Comunitária-
Estratégia de Saúde da 
Família 

6 Falta de vínculo 2 
Falta de Educação em Saúde 
Sem preconceito 
Sistema 
Respeito 

5 

Saúde Comunitária-
Saúde Mental 

1 Relação médico paciente 
 

1 

Total 228  24 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Embora dois dos oito internos se sintam salvadores os outros 

reconhecem o limite, mas indicaram que o sistema de saúde não ajuda na formação 
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de vínculo com os pacientes, principalmente nas Clínicas  Cirúrgica, Tocoginecologia 

e Estratégia de Saúde da Família. 

Estão apresentadas as seis narrativas: duas da Clínica Médica, duas da 

Tocoginecologia, uma da Estratégia de Saúde da Família e uma da Emergência, 

com nossa interpretação.  

Está destacada uma narrativa da Tocoginecologia de IO11  

 

Terceira Narrativa: interno IO11 - Tocoginecologia 

 Adulta grávida, cujo gatilho foi: recusa em ser atendida na presença do 

interno em hospital-escola. A crença do interno de que o sistema de saúde é 

inadequado. 

“Uma funcionária do Hospital estava grávida e sentindo algumas dores 

no baixo ventre. Estava com medo de ser início de abortamento, no primeiro 

trimestre. Ela fez a fichinha como é de rotina na admissão da maternidade e foi 

para a sala de exames para ser atendida e ser avaliada por um obstetra. Estava o 

staff, uma residente e eu de interno. E havia um enfermeiro e uma auxiliar de 

enfermagem. Quando a paciente entrou, pediu para ficar só ela e o médico, eu 

estava atendendo a paciente e disse: “claro, você tem direito”. E eu saí, de boa 

vontade, inclusive, porque eu entendi que era direito dela ter privacidade, porque 

ia se sentir envergonhada. Só que quando eu saí, eu pensei: “isso pode até ser 

um hospital escola, mas não é um hospital de ensino, porque com certeza, em 

outra Fortaleza a paciente não poderia dizer isso. A paciente iria responder, 

provavelmente, a um questionário na admissão, informar que ali era um hospital 

universitário, se ela dissesse: “eu não quero que esse médico me atenda”, eles 

diriam: “por favor, procure outro hospital, porque esse é um hospital universitário.” 

E porque eu estou falando isso? Estou falando isso porque um staff estava falando 

o seguinte na mesa do almoço para alguns colegas e eu estava ouvindo por 

tabela. Ele falou que aqui não é hospital universitário coisa nenhuma, porque se 

ele algum procedimento errado, quem vai responder é ele que fez. Já no hospital 

universitário, o paciente não é do médico, o paciente é do hospital, então quem 

responde é o hospital. Não é o médico, não é o residente, não é o interno, não é 

ninguém. E realmente, refletindo, é verdade. Aqui, claro, a gente não vai criticar 

porque é o nosso hospital de ensino, que bem ou mal, estamos aprendendo a 

prática médica. Até porque o que vai nos lapidar mesmo é a residência. Aqui foi 
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um hospital geral que de certa forma diferenciado porque ele não é público. 

Embora atenda ao Sistema Único de Saúde, e que ele foi transformado à força, 

entre aspas, num hospital de ensino. Então, por isso, que uma das coisas é que 

isso influencia diretamente no estágio de um internato, porque com certeza num 

hospital universitário não há toda essa má vontade. Não há essa falta de 

engajamento com relação ao paciente para dá um parecer, por exemplo, como há 

aqui. Tem um cirurgião aqui no hospital que ele não aceita interno entrar nas 

cirurgias dele. Ele está errado, do ponto de vista legal? Acho que não, ele pode 

estar errado do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, de guardar aquele 

conhecimento para si, ter esse pensamento meramente capitalista, quer receber 

para isso, mas se você se colocar no lugar dele, ele não está totalmente errado 

não. Claro que ele nunca vai se colocar no lugar da gente porque ele é incapaz 

disso por características inatas. Mas ele não está totalmente errado não”. 

 

Interpretação nossa 

O aluno entende, equivocadamente, que o paciente tem que aceitar ser 

avaliado num hospital-escola por estudante, obrigatoriamente. Em contrapartida, 

nem mesmo o médico assistente tem responsabilidade pelo procedimento e sim o 

hospital. Embora respeite o direito da paciente, acredita que, em um hospital-escola, 

o paciente já entra consentindo que será avaliado por eles e se responsabiliza por 

isso. Que o direito é em primeiro lugar do médico/interno/residente, uma vez que o 

objetivo maior é o aprendizado; aprendizado este centrado na doença e assimétrico 

quanto à posição do staff/interno e paciente. 

Compreende a instituição como um sistema inadequado de ensino que 

não o protege desse constrangimento e é valioso o testemunho da atitude que ele 

espera do paciente em um hospital-escola.  

Em decorrência, assume um papel que Hafferty e Castellani (2010) 

denominam “camaleão”, assumindo um valor formal, na medida em que ele diz 

concordar em respeitar o direito da paciente, mas por outro lado considera que ele 

também tem direito como interno.  
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5.11 Conjunto das 25 subcategorias das Atitudes dos Internos  

 

No quadro 12 está o conjunto das subcategorias atitudes. 

 

Quadro 12 – Conjunto das 25 Subcategorias das Atitudes dos internos dos 28 casos- gatilho 
das Clínicas: Médica, Cirurgia, Tocoginecologia, Pediatria e Saúde Comunitária (Estratégia 
de Saúde da Família, Emergência e Saúde Mental). Sobral, 2012. 

Casos-Gatilho Total Subcategorias Total 

Clínica médica 
 

8 Comunicação à família 
Identificação 2 
Tomada de decisão-
interdisciplinaridade 2 
Comunicação efetiva/ escuta 
Confortar-empatia 
Luta 

6 

Clínica cirúrgica 3 Advogar  
Tomada de decisão 
Comunicação  

3 

Tocoginecologia 4 Vinculo 
Escuta 
Racionalização  
Comunicação efetiva 

4 

Pediatria 2 Tomada de decisão- 
Encaminhamento 

1 

Saúde Comunitária-
Emergência 

4 Conduta-padrão 
Escuta 
Contra-exemplo /vínculo 
Identificação 

4 

Saúde Comunitária-
Estratégia de Saúde da 
Família 

6 Comunicação 
Auto repressão 
Orientações 
Interdisciplinaridade 
Autocontrole 
Tomada de decisão  

6 

Saúde Comunitária-
Saúde Mental 

1 Vínculo 1 

Total 28  25 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Entre estas, a comunicação foi a mais citada entre elas, seguida da 

tomada de decisão, da interdisciplinaridade e da busca pelo vínculo para a efetiva 

relação interno-paciente e interno equipe multidisciplinar. 

Está destacada uma narrativa da Tocoginecologia, de IO12.  
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Quarta Narrativa: interno IO12 - TocoGinecologia 

Adulta jovem, CA terminal, família pede para não dar a notícia, cujo gatilho foi: 

conseguir dar uma má notícia. A atitude de dificuldade do interno em realizar 

uma comunicação efetiva. 

“Paciente C., vinte e seis anos, solteira, mãe de um filho, natural de 

Camocim. Ela deu entrada na emergência bem caquética, consumida, com 

hipótese de diagnóstico de tumor de ovário. E a história dela é que há cinco meses 

ela veio apresentando hiporexia, astenia progressiva, perda ponderal de trinta 

quilos nesse período e aumento do volume abdominal, que é a ascite. Fez uma 

tomografia de abdome que evidenciou uma massa pélvica, que não se sabia 

definir qual era o sítio. Com nódulos hepáticos provavelmente metastáticos e com 

uma linfadenomegalia retroperitoneal provavelmente metastática também. Ela 

colheu o líquido ascítico para a pesquisa de células neoplásicas também. E, fora 

isso, ela tinha um derrame pleural extenso, à esquerda. A pesquisa de células 

neoplásicas do derrame pleural deu negativa. E a tomografia computadorizada-TC 

também não tinha imagem de metástase. E ela ficou na dependência de fazer uma 

ressonância para estadear melhor o tumor. E aí o fato é que ela foi fazer a 

ressonância e quando chegou na máquina tinha que deitar e colocar uma peça por 

cima da barriga, ela teve um desconforto respiratório muito grande por conta da 

ascite. Ela não fez essa ressonância, foi pedido um parecer da oncologia clínica, 

esse parecer foi dado e ela não tinha status para fazer quimioterapia e a massa 

era irressecável, já por conta de todas essas metástases. Então, o fato é que a 

paciente tinha um prognóstico sombrio e que o tratamento instituído para ela, seria 

apenas de cuidados paliativos. E essa paciente foi minha do início ao fim. E tinha 

um baixo nível educacional e a mãe dela tinha um nível educacional mais baixo 

ainda. No início a minha relação interno-paciente era muito boa, do início até o fim. 

Mas a minha relação com a mãe dela, desde o início da minha parte, eu 

desenvolvi assim um sentimento, uma espécie de contratransferência bastante 

negativa, porque na minha cabeça a mãe dela postergou, deixou a filha doente em 

casa e demorou a procurar o serviço, porque a filha já chegou aqui caquética, 

consumida pela doença. Era a cara da morte, a facies hipocrática. E no segundo 

dia de internamento, a mãe dela chegou perguntando para mim por alta e aí eu a 

chamei para conversar, claro. Disse que ela provavelmente tinha uma doença 
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grave, que a gente ainda não sabia o que era, mas estava pesquisando. E aí três 

dias depois, acho que uma semana de internamento, já sabia que era câncer 

mesmo, eu chamei a mãe dela e disse: “Olhe, sua filha tem câncer, que já está 

avançado, não dá mais para operar”. Só que aí no dia seguinte ela chegou para 

mim: - “Não, essa água na barriga dela vai sair, a gente já está fazendo umas 

orações” Aí nessa hora a gente fica chateado, porque tenta explicar de uma 

maneira mais inteligível possível para eles, usando termos mais populares, mais 

coloquiais. Não sei se é por conta da negação da própria doença que ela não 

conseguia entender com profundidade o que estava se passando. Mas o fato é 

que ela queria que a filha dela tivesse alta. E aí, assim, eu conversava muito com 

a C. e eu acabei chegando à conclusão que ela não tinha estrutura para saber que 

ela ia morrer. Saber que ela estava com câncer, ela sabia. Mas que ela ia morrer 

daqui a um mês, por exemplo, é duro dizer isso, mas ela já deve ter morrido. Eu 

acho que ela não tinha estrutura de saber. Mas eu disse para a mãe dela 

abertamente: você acha que é melhor sua filha saber? Aí ela: “Não, é melhor ela 

não saber”. Acabei respeitando. Teve uma visita que o próprio staff perdeu a 

paciência com a mãe dela e acabou dizendo que não tinha jeito, repetindo tudo o 

que eu tinha falado, com mais cuidado e com mais receio e ele falou na frente da 

paciente. E o médico assistente, a gente notava que ele não estava sabendo lidar 

com a situação adequadamente. Mas eu fiquei feliz, porque eu tive ao mesmo 

tempo a frieza necessária para conduzir a situação. Já tinha lido muito sobre 

comunicação de más notícias e eu acho que eu me saí bem em conduzir a 

situação. Porque eu disse para paciente que ela tinha um tumor. Talvez tenha sido 

um erro meu não ter usado a palavra câncer para ela. Mas a gente sempre fica 

naquela dúvida da não-maleficência versus autonomia. Se por um lado você conta 

tudo, você está respeitando a autonomia do paciente, mas se por outro aquele 

paciente deprime, “deixa de lutar pela vida”, aí você tá fazendo o malefício. Mas 

pelo menos eu tive a consciência limpa que a mãe dela foi bem orientada e que a 

própria mãe não achava bom a filha saber que ia falecer logo, porque o 

prognóstico dela era de meses, porque a gente deu alta para ela, para hospital de 

origem, para ter suporte. Oxigênio, analgesia, sugerimos uma abordagem 

multidisciplinar. 
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 E uma coisa que me chamou a atenção, também no caso, é que a mãe 

dela tinha um embotamento afetivo muito grande. Então ela não expressava 

reação assim de choro, nem de tristeza. São três possibilidades que eu pensei, 

que até eu conversava com minha colega interna que estava lá comigo: ou ela era 

muito resignada e tinha aceitado tudo ou ela não estava entendendo o que 

acontecia ou estava passando por um período de negação. Porque assim, 

sinceramente, se fosse eu que soubesse que um filho meu, um pai, uma mãe, um 

irmão, tivesse com câncer terminal eu ia ficar para baixo. Que não foi o que 

aconteceu com ela, supreendentemente. A gente deu alta para a paciente, pois 

infelizmente não podíamos fazer nada. E eu acredito que se fosse há um ano, que 

eu tivesse passado por essa situação, talvez eu não... Eu tivesse me sentido mal, 

ou mais desconfortável em assumir o paciente. Talvez tenha sido até paternalista 

da minha parte. 

Eu disse assim: - C., não sei. A gente está torcendo para isso. Assim, 

eu acho que foi uma boa resposta, porque eu nem dei esperança, infelizmente não 

havia. E também não menti. Eu... Era a única coisa que eu podia dizer, já que eu 

tinha decidido por não contar que ela ia morrer. 

E o fato da gente exercitar essa prática reflexiva toda semana no grupo, 

eu acho que ajudou. Eu, particularmente, fiquei muito satisfeito quando fui dar a 

má notícia do meu paciente, na semana passada para família. Para a mãe dela, 

no caso, e por ter decidido não contar pra ela toda a verdade, por ter achado que 

fosse mais maléfico do que benéfico pra ela. Eu fiquei feliz porque, de certa forma, 

eu conduzi a situação com frieza. Não foi uma frieza burra, foi de estudar sempre 

o que a mãe dela falava antes de eu responder. De certa forma, eu me senti 

seguro ao conduzir aquela situação. 

 

 

Interpretação nossa 
 

Segundo Enid Balint (1985, p. 4),  

 
A identificação depende mais de uma vontade, ou mesmo um desejo 
de entender, que de habilidade de simpatizar. No entanto, uma vez 
que um observador se identificou com alguém ou algo, ele vai achar 
difícil sentir objetivamente a respeito daquela pessoa ou objeto 
novamente, mas ele deve primeiro se identificar e depois de afastar 
daquela identificação para se tornar um observador objetivo, 
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profissional novamente. A identificação deve ter uma estrutura 
bifásica.  

 

O estudante é capaz de fornecer uma resposta empática e toma bastante 

responsabilidade para ele nesse sentido, pois o staff comunicou a má notícia, mas 

parece que a paciente só escutou a dele, interno, com quem tinha um bom 

relacionamento.  

As diretrizes de 2014 defendem um nível crescente de responsabilidade 

por entenderem que o aprendizado de adultos ocorre assim (MITRE et al., 2008; 

VENTURELLI, 2002). Emocionalmente, entretanto, a agenda com estudantes tem 

certas limitações quanto ao desenvolvimento de uma resposta empática, uma vez 

que a angústia é muito intensa. 

Polomeni (2014) ensina que o ambiente oncológico é como o território das 

afirmações categóricas, e que, muitas vezes, o que o estudante acredita ter sido 

uma comunicação satisfatória não o é do ponto de vista do paciente. Ela aposta no 

Balint como um ambiente que possa promover a habilidade de escutar, ao oferecer 

suporte para as desidentificações imaginárias, heroicas: “[...] e o médico se torne um 

homem comum diante de situações extraordinárias.” (POLOMENI, 2014, p. 16). 

Diferente de sua primeira narrativa, pois aqui ele assume do começo ao 

fim, ele consegue passar por um processo no GB que o empondera a lidar com a 

morte e aqui ele foca no familiar, com a consciência limpa.  

Resposta empática e identificação em dois tempos. Empatia, segundo 

Salinsky (2008), Mahoney et al. (2013) e Enid Balint (1985) é o termo utilizado 

atualmente para identificação. 

Está destacada uma narrativa da Estratégia de Saúde da Família, de IA16  

 

Quinta Narrativa: interna IA16 - Estratégia de Saúde da Família.  

Paciente adulta, quadro de “gravidez”, aparentemente delirante, cujo gatilho 

foi: paciente vai com muita frequência ao posto e não se convence do 

contrário, apesar dos fatos. 

“MD é uma paciente que tem quarenta e seis anos e tem pseudociese. 

Ela teve alta em agosto do ano passado e está indo lá pro posto com queixa de 

amenorreia. Lá dentro ela disse que estava grávida, foi feito o ultrassom, 

cardiotoco e viram que não estava. Sendo que ela sempre pensou que estava 
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grávida, dizendo que a última vez que ela teve um filho, também foi assim: os 

médicos disseram que ela não estava grávida mas que no final ela acabou tendo 

um filho. E isso foi se sustentando até hoje, sendo que, no ano passado, ela 

chegou novamente, com tanta certeza que estava grávida, que ela levou um 

ultrassom normal e cortou uma figurinha de feto em desenvolvimento e colou no 

ultrassom e ficou dizendo: “- Olha você tá vendo isso aqui? Tipo o rim? É a 

cabecinha do meu filho.” Chegou um momento que o Dr. B. conversou com ela, 

dizendo que ela não estava grávida, que ela fingia que estava grávida e ela 

chorou. Nesse momento eles pensaram que ela teve um insight, sendo que ela 

voltou de novo pro posto dizendo que ela estava grávida. E, antes da conduta, 

chegou Dr. B. dizendo que não iria mais fazer exames pra poder não dar 

expectativa pra ela.  

Então ela chegou agora, comigo, em abril e eu tive toda essa conversa 

com ela e fiz exames físicos, só não fiz o sonar, para não criar expectativas. E 

pedi o exame de hormônio pra saber porque ela estava com amenorreia (porque 

ela estava se sustentando: “– Haaaa estou com falta de menstruação”) e os 

hormônios estavam em concentração compatível com pós-menopausa. Então 

expliquei pra ela o que era, disse que ia falar a verdade pro companheiro e um 

outro suposto namorado que ela tinha. E pronto. Nunca mais apareceu 

Eu conversei com a Dra. A e falei que como é um caso que não tinha 

sido resolvido até então entre eles, tem todas as justificativas pra ela de todos os 

exames, era o caso, eu acho de partilhar com um matriciamento da saúde mental, 

porque eu acho que é uma causa pra ser levada em conta e antes disso eu pedi 

pra psicóloga e a ACS irem lá visita-la, sendo que ela não estava lá, só o filho 

dela. Para ver se as coisas que ela falava, parteira, essa coisa, existiam? Sendo 

que elas não conseguiram investigar, só falaram com o filho dela. Ele falou que ela 

nunca mais tinha falado que estava grávida, e que estava indo muito pra igreja, 

para se distrair. Aí, marquei (o matriciamento) para quarta-feira passada, mas a 

ACS disse que ela não ia porque ela estava com sangramento desde segunda 

feira: - meu Deus do Céu, mais uma vez não vou resolver o caso, sendo que aí ela 

surgiu no posto e eu perguntei: - Dona MdD. o que é que a senhora está fazendo 

aqui? Ela estava com o companheiro dela, que nunca aparecera na vida, dizendo 

que tinham pago um exame de ultrassom, viram que ela estava tendo 
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sangramento e que a qualquer momento o filho iria nascer e que precisavam da 

assinatura da doutora para poderem interná-la aqui na Santa Casa.  

Pois espere aí, me dê esses papeis, que a Dra. A está lá dentro e o Dr. 

hoje é o C. (psiquiatra) e ele quer falar com você. Nesse dia ela estava no auge do 

delírio, entrou no consultório toda falante e o companheiro dela também. E ela 

trouxe todos os exames: ultrassom (recortou a assinatura do Dr. D. e colou só a 

parte com o diagnóstico gravidez) e que estava com sangramento e o bebê ia 

nascer entes da hora. E na conduta ele falou que era delírio, e ele passou uma 

medicação pra ver se... Pra gente continuar passado essa medicação lá no posto. 

Pra ver se aos poucos ela vai tendo... Começando a se perguntar dos exames 

verdadeiros e à medida que ela vai se perguntando a gente vai dando insight. 

Mas no exame que ela fez, o ultrassom, segunda feira passada, deu um 

tumor de ovário. Sendo que todas as outras ultrassonografias que ela tinha feito 

nunca deram nada. E ai, já pedi outros exames pra confirmar e encaminhar pra Dr. 

D (ginecologista). 

Eu fiquei feliz porque, pelo menos nesses três meses, eu consegui 

fechar um caso, pelo menos finalizei e agora tenho que esperar a resposta da 

paciente. Consegui fazer algo por essa paciente, que ninguém estava mais 

aguentando. Quer dizer, o final mesmo, talvez eu não pegue, até o Dr. D. saber se 

ela tem ou não o tumor, depois eu não vou conseguir acompanhá-la. 

É que esse tipo de paciente, crônico, difícil, que não tem um tratamento 

certo, que sempre volta com a mesma queixa, por mais que você explique, é um 

paciente que vai cansar você, tanto faz você explicar o que é o correto. Que 

realmente a gente tem que tratar com paciência e é todo um conjunto: ficar 

cobrando um pouco do outro para poder agilizar, dos companheiros. Porque eu fiz 

minha parte, mas se eu não precisasse estar pedindo para as outras pessoas, 

talvez... Ficaria prolongando. Nem todo mundo tem a sua vontade de ação, então 

a gente tem sempre que pedir, pedir, pedir, mas de maneira educada, para fechar 

o caso. 

Mas lá (ESF) funciona, (na emergência) é muito estressante, eu peço, 

mas depende do resto que talvez não tem interesse e se eu pedir ele não faz. Eu 

peço... É comunitário. (Risos) É um conjunto. Quem trabalha em saúde 

comunitária, gosta de trabalhar em saúde comunitária e não é qualquer pessoa. 
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Se a pessoa escolheu ser psicóloga de lá é porque gosta de trabalhar em família, 

eu creio isso e pelo menos é o que eu tenho visto lá. 

Se todo mundo fizesse sua parte ia acabar dando certo e foi o que 

aconteceu. Porque quem sabia de todos os detalhes dessa história todinha era eu 

e a Dra. A. No dia eu expliquei e falei com a D. que é a psicóloga, sendo que eu 

não dei as dicas, porque eu acho que ela tinha que ver na visita: - Quando vocês 

forem lá, interroguem pela parteira, falei para agente comunitária de saúde. 

E eu creio que ele (o companheiro) compartilhava dessa crença, porque 

quando cheguei no posto, ele estava no corredor, os dois estavam falando essa 

história: “– A gente pagou por esse exame e nesse exame deu. A gente tem que 

internar logo porque ela vai ter um filho, está sangrando muito.” 

 

O relato é muito repetitivo e o discurso não flui com facilidade talvez pela 

pouca experiência na apresentação de casos clínicos. 

Então IA16 pediu permissão para avaliá-la “eu quis conversar porque eu 

sabia que não fizeram a abordagem da mesma forma”. A interna concluiu que a 

causa do quadro era o ganho de trazer de volta o companheiro.  

A atitude inicial de IA16 foi a de demonstrar na prática e em palavras 

compreensíveis que ela não estava grávida. Encontra uma queixa para a qual se 

pode prescrever uma medicação; mas a paciente, surpreendentemente, demonstra 

uma atitude pueril, momento em que a interna passa a suspeitar de um transtorno 

mental. 

Aqui IA16 começa a procurar os outros membros da equipe (ACS) para 

orientar aos outros familiares que não se tratava de gravidez; ou seja, a 

interdisciplinaridade inicialmente serve para os propósitos centrados na doença. E 

continua. 

Em seguida, IA16 compara com outro caso em que ela não obteve êxito 

quando observava o contra-exemplo dos médicos que atendem a segunda paciente. 

No terceiro momento, ela apela para o especialista na esperança de a paciente ter 

insight. 

No quarto momento, ela se desloca da queixa que a paciente traz como 

principal e foca naquela que pode ser objeto de avaliação clínica. Por outro lado, já 

considera encaminhamento para matriciamento. 
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Identificar a inércia que essa paciente provoca self-awareness, citados 

por Benbassat e Balmal, (2005) e procurar a equipe para compartilhar a “agonia” 

própria, e o GB para abrir o “leque”; além de se interessar por um caso que ninguém 

aguentava mais. 

História de vida sabe que é diferente da anamnese, mas tem dificuldade 

de entender o que fazer com a “causa psi”, escuta da equipe inicialmente como 

sendo uma mentira. 

Aposta em que cada um faça sua função, embora de início tenha um 

entendimento do que é, não “induz” a psicóloga com o que sabe. 

Equipe multidisciplinar. Cooperação, pois a equipe gosta de trabalhar com 

saúde da família. Compartilhar. Compromisso. 

Entende o insight não como sendo o da saúde mental (apontar para ouras 

dificuldades interpessoais? Atitude diante da doença) e sim, para saber que é 

doença orgânica ou gravidez. 

Apesar disso, escuta muita coisa/nuança e aproveita as deixas (“senso 

clínico”, “a luz”). Consegue se cercar de recursos para fazer adequadamente o papel 

dela: realizar anamnese clínica, escutar, não se cansar e compartilhar com a equipe 

do ESF e do matriciamento (especialista). 

Apesar de o raciocínio ainda ser formulado centrado na doença e não na 

pessoa, abre espaço para o mistério, na medida em que relata falas da paciente 

extremamente ricas e surpreendentes. Mostra-se flexível em relação à forma de 

como conseguir efetivamente resolver o caso: 

Cita o estigma com a doença mental para não enviar direto ao serviço de 

saúde mental e sim para o matriciamento. Considera a multidisciplinaridade deste 

último, pois inicialmente compreende o atendimento psiquiátrico como algo a ser 

disfarçado dentro da ESF. Um exemplo disso é ela entender que o insight a ser dado 

para a paciente a medida que o remédio faz efeito é mostrar os exames verdadeiros.  

E os papéis de cada membro (inclusive faz questão de não dizer a psicóloga o que 

ela deve observar na visita domiciliar). 

Efetivamente, no entanto, demanda da equipe compartilhar o caso, quer 

descobrir se de fato as pessoas que ela cita em suas histórias existem e fica 

satisfeita em fechar o caso, pois: agilizou a equipe (pedindo educadamente), 

assumiu o compromisso de dar seguimento ao caso, titubeia ao final sobre sua 
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percepção, mantendo a atitude firmada no insight, mas no relato escrito, se mostra 

em dúvida. 

A interna acredita que se conversar com outros familiares, eles podem 

convencê-la; ou seja, o problema é o insight em não se convencer de que está 

grávida. Diferente do papel my way or no way (quando os pacientes não aderem ao 

tratamento, leva-se como uma afronta pessoal) e está baseada na função apostólica 

do médico (BROCK; BALINT, 2007; JOHNSON, 1999). Embora não desista do caso, 

sua conduta é encontrar uma abordagem adequada para dissuadi-la de sua crença. 

Tem a clareza de perceber o contraexemplo, pois entende que a 

anamnese está deixando de ser realizada. Por outro lado, interpreta a função de 

especialistas e equipe multi como a de chegar a um diagnóstico de uma doença 

mental e, por outro, abordar a família para torná-la aliada no papel de doutrinadora 

da verdade médica; no caso, promover o insight. 

A equipe se mostra muito receptiva à demanda do interno, o que faz do 

ambiente do PSF algo positivo. O que se inaugura, como se observa no que a 

interna descreve, é a oportunidade de expressar a dúvida e considerar como papel 

profissional assegurar uma continuidade na história da paciente sem resvalar para 

condutas baseadas em queixas. 

Possibilidades da medicina centrada no paciente, segundo Balint (1969), 

faz uma diferença no que hoje deu origem à Medicina centrada no paciente e na 

doença, sendo interessante observar as distintas posições que o médico ocupa, pois 

os dilemas desse exercício não são elaborados inicialmente, o que encontra de 

facilidade no contexto da ESF com alguns preceptores e que eles escutam opinião 

do interno. Assim, ela define que existem condições em que uma doença localizável 

pode ser encontrada.  

Neste modo de pensar, o objetivo principal é encontrar uma lesão 

localizável, diagnosticá-la como uma doença e, em seguida, tratá-la. Isto é o que 

chamamos de 'Medicina orientada para a doença’. Por outro lado, na Medicina 

centrada no paciente, além de tentar descobrir uma doença localizável, o médico 

também tem que avaliar a pessoa, a fim de formar o que chamamos de um 

"diagnóstico global". Isto deve incluir tudo o que o médico sabe e entende sobre o 

paciente que é percebido em sua particularidade.  

A doença, que pode ser descrita em termos de um "diagnóstico 

tradicional" é como um acidente, uma perna quebrada, ou uma parte como a 
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propensão a acidentes que faz mais sentido se entendida em termos do todo. Na 

primeira, o paciente não tem de saber sobre a forma como vai ser diagnosticado ou 

tratado, o médico sequer precisa de sua opinião, é senhor absoluto das decisões. 

Na segunda, ambos precisam trocar informações sobre o conhecimento 

das particularidades da, de sua personalidade e atitude diante dos eventos, e para 

tanto e necessário saber conversar, conduzir bem uma entrevista. 

Em um artigo de Haes (2006) sobre os dilemas das decisões 

compartilhadas na atenção centrada no paciente, podemos observar percalços 

semelhantes aos narrados. e se interroga sobre o papel das emoções, sobretudo as 

defesas do paciente, que devem ser respeitadas. 

Está destacada uma narrativa da Clínica Médica (UTI), de IA15  

 

Sexta Narrativa: interna IA15 – Clínica Médica (UTI) 

Comunicar as notícias difíceis ao familiar, na relação interna-família. 

Paciente adulto na UTI, familiares queriam saber de tudo, era muita pressão. 

“Pronto, era muito parecido com o meu paciente, que ele estava 

justamente aberto, com a peritoneostomia, bloqueado. Só que ele fazia febre e 

não se sabia onde era este foco. E aí ficava aquela coisa: paciente estável 

hemodinamicamente, quando a família vinha me perguntar, o que é que eu ficava 

dizendo? Que o paciente estava bom, o problema dele era essa barriga que 

estava aberta e as alças distendidas. Então, o paciente era grave porque a 

qualquer momento ele podia pegar uma infecção, se generalizar, sepse e morrer. 

Então, o que eu fazia: “Ah, o paciente é grave?” E eu dizia: “o problema do seu R. 

é porque ele está com a barriga aberta, as alças dele estão distendidas, estão 

muito dilatadas”, mas acabava sempre dizendo mais, por exemplo, eu começava a 

dar a notícia: “E aí como é que estava a fulana, o fulano?” E eu: “Olha, ele é um 

paciente que tá na UTI, ele tá grave”, aí a pessoa começava a chorar, eu ficava 

naquele jeito... Acho que por isso eu procurava alguma coisa pra terminar naquela 

possível ilusão. Não sei, você acha que é errado? 

Mas assim, a esperança que eu dava não era de mentir, mas assim eu 

acho que eram coisas bestas, porque eu me preocupei, porque assim são coisas... 

Pronto, o que me incomodou: eu pegava coisas, que eram coisas bestas, pra dar 

um pouquinho de esperança pro paciente. Por exemplo, eu dizia: “Ó, o paciente é 

grave, porque a barriga dele tá aberta, isso não é bom dentro duma UTI, ele pode 
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pegar uma infecção, pegar e ir pro corpo todo. Ó, mas hoje ele tá num ventilador 

que usa mais ajuda dele mesmo. Então, isso já é uma melhora em relação a 

outros pacientes que estão usando um que precisa muito do ventilador no 

paciente”. Então assim, eu dizia isso. E era verdade, porque o paciente estava lá. 

Só que, por exemplo, no outro dia ele voltava para o ventilador, no outro 

dia não. Então assim, o que passava em mim: - Meu Deus, eu falei isso? Vai que 

na madrugada o paciente morre? A família vai chegar e dizer assim: ‘Ah, mas ela 

me deu esperança [...] Não sei, eu ficava com aquela [...] Eu fazia, mas ao mesmo 

tempo eu ficava preocupada que se acontecesse alguma coisa com o paciente [...] 

Não, a culpa não era do que eu tinha dito, mas ela saiu com esperança 

e o choque se o paciente morrer? Vai ser pior do que sempre dar notícia ruim e a 

pessoa já estar preparada. Eu não sei, eu me questionava.  

 [...] Com idoso, realmente, eu tenho essa dificuldade, que até eu 

mesmo me trabalho, acho que eu me identifico. Acho que sempre boto a figura 

dos meus avós. Mas, assim, no geral não. Mas eu sempre, eu acho que tenho 

tanto esse problema de me colocar no lugar, que é empatia, que aí eu acho que é 

por isso que eu quero... Por exemplo, essa desse paciente: eles eram tão 

positivos, a mãe dele, tão positiva, mas tão, tão, tão, tão, tão exageradamente 

positiva que foi por isso até que ele saiu da UTI não foi nem por causa dos 

médicos. Mas quando ela chegava com aquele sorriso, aquela coisa, eu ficava 

daquele jeito... Aí é por isso que eu às vezes procurava alguma coisinha para pelo 

menos ele dormir um dia com algo um pouquinho bom. Logicamente que quando 

não tinha nada bom [...] ". 

 

 

Interpretação nossa 

A interna segue com discurso repetitivo e hesitante e, ao final da sessão, 

consegue elaborar a dificuldade com o que se depara ao se identificar com 

familiares, ou seja, alcança um self- awareness.) 

 Segundo Mahoney et al. (2013, p. 404) 

 
[...] como regra os casos apresentados durante os GB 
frequentemente refletem o problema de adotar o papel de médico e 
preencher suas expectativas profissionais. Em seu papel profissional 
“autêntico” o médico espera determinar a razão para a consulta e a 
implementação do plano de manejo baseado nas melhores práticas, 
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por outro lado, o médico pode declinar para a posição embaraçosa 
“inautêntica” de nutriz ou salvador, formas de over-identification. 
Alternativamente, o médico pode ser distraído por influencias da 
família, enfermeiras, colegas ou da pessoa do paciente, levando a 
avaliação objetiva e o manejo da illness pode ser perdido em um 
preconceito aceito socialmente (uma forma de under-identification). 
Dessa forma tem se argumentado que se colocar no papel de médico 
em face das over-identification e under-identification é uma 
responsabilidade profissional do médico competente. A aquisição 
desta habilidade está na essência do treinamento do GB em tornar 
médicos melhores.   

 

5.12  Avaliação do GBP realizada pelos internos  

 

Foram realizados seis encontros (7/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6 e 2/7 de 2012) 

para avaliação do GBP. Do 1º participaram quatro internos; do 2º dois; do 3º, 4º e 5º 

três internos em casa e do 6º cinco internos, com uma média de participação de 3, 3 

internos, visto que os oito internos estavam em mobilidade acadêmica. Trazemos a 

seguir as falas dos internos na avaliação do GBP, entretanto a referência a interno 

não está relacionada somente ao gênero masculino, pois há que se manter o sigilo 

garantido no TCLE. 

 

Quadro 13 – Avaliação dos internos sobre o Grupo Balint da Pesquisa. Sobral, 2012 

Interno 1 
 

Hoje tive uma visão da importância de uma boa anamnese, 

principalmente no trato com pacientes que, aparentemente, 

apresentam algum transtorno psiquiátrico. Aprendi como identificar 

pequenos “sinais” deixados pelo paciente no decorrer da anamnese.  

Além disso, aprendi a não olhar o paciente com preconceito, uma vez 

que naquele momento da anamnese é possível estar havendo algum 

problema orgânico; saber reconhecer seus limites é fundamental 

para o aprendizado eficaz do interno; as vezes saber dar notícias de 

forma mais distanciada; sem envolvimento emotivo é confortante 

para o bem estar do médico ou interno. E saber também que o 

principal interessado é o próprio paciente e não os acompanhantes. 

O ensino dos internos é muito dependente da vontade dos médicos e 

da instituição de ensino. Dificilmente um hospital que não tenha sua 

origem baseada no ensino médico, vá conseguir oferecer ensino de 

qualidade. 

Sei o que os familiares dos pacientes vão sentir. E fugia disso 

(contra-transferência); No sistema público de saúde é difícil conseguir 

acompanhar na íntegra o desfecho de conduta de um paciente 

psiquiátrico. Tendo essa oportunidade aproveite para fazer as 
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perguntas e os questionamentos adequados para aquela situação. 

 Cheguei cheio de dúvidas, incertezas e expectativas. O contato mais 

próximo do paciente no internato é algo bastante benéfico para o 

meu desenvolvimento pessoal. Acho que ficou as experiências tanto 

minhas, como dos demais colegas ao grupo, e acredito que sair mais 

seguro e mais ciente de minhas convicções.  

Muitos fatores positivos e negativos foram apresentados, porém os 

fatores positivos superam os fatores negativos. 

Interno 2 
 

Hoje, relatei um caso de um paciente meu; levo para casa, pontos de 

vistas que eu não tinha percebido sobre e paciente, que tentarei 

abordar para uma melhor exploração do caso.  

Acho que estou mais concentrada nos meus pacientes com o grupo 

Balint. Estou trabalhando / enriquecendo minha auto-consciência; 

Atitude que você tem com seu paciente (ir além nesse caso). Você 

saberá a atitude correta com seu “senso clínico”. Fiquei feliz em 

saber que já construí/ estou construindo meu “senso clínico”; Percebi 

que quando uma pessoa adota uma postura que acha a correta, 

sente-se realizado/ competente. Mesmo essa postura não sendo a 

“correta” para você. No caso relatado, eu teria outra abordagem e 

diferente do relator eu me sentiria mal por não ter dito a verdade para 

o paciente. Como uma conduta adotada leva a diferentes 

sentimentos nas pessoas. 

 Perguntaram-me como reagia com a situação de morte na 

emergência; refleti internamente e percebi que sempre fugi dessa 

situação/ de enfrentar a morte inesperada (tipo que ocorre na 

emergência) por alguma situação por qual passei (morte inesperada 

do meu pai); tentarei abordar mais o lado psicológico/familiar desse 

caso;. 

Relatei um caso hoje. Iniciei com sentimento de felicidade, de que 

tinha iniciado um “tratamento” certo para meu paciente. Durante a 

discussão foi posto em pauta “focos” que não tinha percebido. Bem, 

o que sinto: quando penso que dei um longo passo. Retrocedo dois. 

Mas, mesmo assim, acho que estou evoluindo. Um dia ainda vou me 

sentir médica mesmo. 

 Cheguei no primeiro semestre do internato no serviço de saúde 

comunitária, tinha várias angústias. Ao participar do Balint, tinha 

como objetivo trabalhar relação médico-paciente (escutar opiniões 

dos outros para reavaliar minha atitude com meu paciente). 

 Percebi que muitas das minhas angústias são também angústias do 

outros estudantes (relação com outros colegas/ residentes/ infra-

estrutura inadequada). Aprendi muito a perceber a transferência/ 

contra-transferência. Amadureci a relação médico-paciente, mas 

ainda há muito o que aprender o que Irei trabalhar esse “Balint” com 

minhas amigas.  
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Acho muito importante escutar opiniões do outros para reavaliar 

minha conduta com o paciente (se está correta ou não). 

Interno 3  A relação médico-paciente requer em algumas situações paciência 

em relação á história do paciente.  

Há alguns pacientes que retornam muitas vezes ao consultório, 

cansando o médico em consultar da melhor forma possível. Isso 

pode trazer, em alguns momentos, situações, um desinteresse na 

historia do paciente, deixando passar aspectos importantes nessa 

história que iria ajudar a solucionar o problema do paciente, 

principalmente aspectos psicossociais. 

 Com expectativas em amadurecer minha relação médica-paciente, 

em partilhar minhas vivências; O grupo foi importante pois nós 

relatamos vivências as quais foram refletidas com cumplicidade, sem 

julgamentos. Eu não só aprendi as muitas vivências, mas as dos 

meus colegas; sai sim com algumas mudanças em como agir da 

melhor forma em determinados casos. Aprendi bastante, pois vi 

como cada colega agiria em determinadas situações e assim, poder 

ate usá-las.  

Sai com pensamento ainda maior da importância dessa relação 

médico-paciente. Sai também com pensamento de que esses 

conflitos com um tempo vão sendo mais envolvidos de forma menos 

angustiantes, pois na prática vamos adquirindo amadurecimento.  

Sair com pensamento de que as angústias vivenciadas em relação 

as dificuldades do sistema de saúde eram vivenciadas pelos meus 

colegas também. 

Interno 4 
 

Saio da sessão hoje com a impressão de que a conduta de pacientes 

psiquiátricos em geral depende da construção de vínculos não 

somente com o paciente, mas também, e principalmente, com os 

familiares, que poderão dar informações preciosas para a elucidação 

do caso no sentido de confirmar ou negar a veracidade de ideias 

tidas como delirantes pelo médico e também no sentido de ajudar o 

paciente na adesão ao tratamento;  

Levo para minha casa a certeza de que a medicina é uma área que 

consome o profissional de maneira importante, fazendo com que ele, 

muitas vezes, tome atitudes deselegantes durante o atendimento por 

estar cansado daquilo tudo. Portanto, o bom médico deve estar 

ciente de que as contra-transferências existem e que prejudicam a 

boa prática se não administradas a contento. 

Saio do grupo hoje com a sensação de ter feito o melhor para a 

minha paciente cujo caso relatei embora meus colegas tenham 

sinalizado que fariam talvez de maneira diferente.  

No entanto, acredito que os casos devem ser analisados de maneira 

particular e que, como convivi diretamente com a paciente, tive 
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maiores indícios no sentido de não revelar para ela o prognóstico 

sombrio de sua doença, por ter aprendido que isso seria mais 

maléfico para sua saúde do que benéfico durante as muitas 

abordagens que tive com ela. 

Saí hoje do grupo com a impressão de o nosso Grupo Balint ter 

cumprido os nossos objetivos traçados desde o primeiro encontro. 

Obviamente nós iremos nos deparar com situações que não foram 

discutidas no grupo, mas o fato de termos exercitado nossa 

capacidade reflexiva ao longo desses meses nos deu coragem de 

enfrentar os problemas oriundos da relação médico-paciente com 

mais naturalidade e desenvoltura. 

Cheguei ao Grupo Balint com muitas angústias em relação a 

questões do internato, como as relações interpessoais com os 

preceptores e com os pacientes, além de questões relacionadas ao 

sistema de saúde e ao hospital de ensino. Ao discutir com os meus 

colegas os variados casos, percebi que meus questionamentos eram 

compartilhados por eles e que as minhas dificuldades eram comum 

ás deles.  

Levarei para a minha vida que cada um deve fazer sua parte 

independentemente dos outros e que fazer isso ajuda-nos a ter a 

consciência tranquila mesmo diante de condições adversas. Saio 

com a certeza de que a relação médico-paciente é o ponto alto da 

prática médica e que as habilidades de comunicação (de más 

notícias, por exemplo) são um diferencial na formação médica. Hoje 

me sinto mais seguro diante de situações complexas (com paciente, 

preceptores ou colegas), pois pude compartilhar com meus colegas 

do grupo as opiniões deles e as condutas deles diante dos casos. 

Interno 5  Cheguei como interna do primeiro semestre, meio perdida, 

procurando partilhar situações semelhantes, estabelecer vínculo com 

os colegas e aprender a me sair de situações difíceis; ficou um 

ambiente de partilhar experiências com os colegas, podendo 

aprender sobre relação médico-paciente.  

 

Entender que as dificuldades são semelhantes, mas que a divisão 

dos problemas nos ajuda a enxergar novas possibilidades;  

 

Satisfeita pela oportunidade de ter compartilhado situações difíceis 

com colegas e preceptora, pois assim, pude perceber que posso 

pedir ajuda e agir diferente, caso seja necessário. Sem esquecer que 

é necessário reconhecer. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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As maneiras pelas quais as mudanças ocorreram no grupo são o 

testemunho do processo grupal. 

Foram encontradas oito categorias temáticas  

 

Relação médico-paciente 

Amadureci a relação médico-paciente, mas ainda há muito o que 

aprender o que Irei trabalhar esse “Balint” com minhas amigas. 

(Interno 2);  

Sai com pensamento ainda maior da importância dessa relação 

médico-paciente. Sai também com pensamento de que esses 

conflitos com um tempo vão sendo mais envolvidos de forma menos 

angustiantes, pois na prática vamos adquirindo amadurecimento. 

(Interno 3);  

Saí hoje do grupo com a impressão de o nosso Grupo Balint ter 

cumprido os nossos objetivos traçados desde o primeiro encontro. 

Obviamente nós iremos nos deparar com situações que não foram 

discutidas no grupo, mas o fato de termos exercitado nossa 

capacidade reflexiva ao longo desses meses nos deu coragem de 

enfrentar os problemas oriundos da relação médico-paciente com 

mais naturalidade e desenvoltura. (Interno 4) 

Ficou um ambiente de partilhar experiências com os colegas, 

podendo aprender sobre relação médico-paciente. (Interno 5) 

 

Contratransferência 

Sei o que os familiares dos pacientes vão sentir. E eu fugia disso 

(contratransferência) (Interno 1) 

Percebi que muitas das minhas angústias são também angústias dos 

outros estudantes (relação com outros colegas/ residentes/ infra-

estrutura inadequada). Aprendi muito a perceber a transferência/ 

contratransferência (Interno 2) 

Levo para minha casa a certeza de que a medicina é uma área que 

consome o profissional de maneira importante, fazendo com que ele, 

muitas vezes, tome atitudes deselegantes durante o atendimento por 

estar cansado daquilo tudo. Portanto, o bom médico deve estar 

ciente de que a contratransferência existem e que prejudicam a boa 

prática se não administradas a contento. (Interno 4). 

 

Angústia 

Percebi que muitas das minhas angústias são também angústias do 

outros estudantes (relação com outros colegas/ residentes/ infra-

estrutura inadequada). (Interno 2). 

Sai com o pensamento de que as angústias vivenciadas em relação 

às dificuldades do sistema de saúde eram vivenciadas pelos meus 

colegas também. (Interno 3).  
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Cheguei ao Grupo Balint com muitas angústias em relação a 

questões do internato, como as relações interpessoais com os 

preceptores e com os pacientes, além de questões relacionadas ao 

sistema de saúde e ao hospital de ensino. Ao discutir com os meus 

colegas os variados casos, percebi que meus questionamentos eram 

compartilhados por eles e que as minhas dificuldades eram comum 

as deles. (Interno 4). 

     

 Anamnese – História 

Hoje tive uma visão da importância de uma boa anamnese, 
principalmente no trato com pacientes que, aparentemente, 
apresentam algum transtorno psiquiátrico. (Interno 1). 

 

Escuta – pacientes psiquiátricos  

Aprendi como identificar pequenos “sinais” deixados pelo paciente no 

decorrer da anamnese. (Interno 1)  

Acho que estou mais concentrada nos meus pacientes com o grupo 

Balint. Estou trabalhando / enriquecendo minha auto-consciência; 

Atitude que você tem com seu paciente (ir além nesse caso). Você 

saberá a atitude correta com seu “senso clínico”. Fiquei feliz em 

saber que já construí/ estou construindo meu “senso clínico. (Interno 

2) 

Há alguns pacientes que retornam muitas vezes ao consultório, 

cansando o médico em consultar da melhor forma possível. Isso 

pode trazer, em alguns momentos, situações, um desinteresse na 

historia do paciente, deixando passar aspectos importantes nessa 

história que iria ajudar a solucionar o problema do paciente, 

principalmente aspectos psicossociais. (Interno 3) 

No entanto, acredito que os casos devem ser analisados de maneira 

particular e que, como convivi diretamente com a paciente, tive 

maiores indícios no sentido de não revelar para ela o prognóstico 

sombrio de sua doença, por ter aprendido que isso seria mais 

maléfico para sua saúde do que benéfico durante as muitas 

abordagens que tive com ela (Interno 4). 

 

Comunicação de más notícias 

Às vezes saber dar notícias de forma mais distanciada; sem 

envolvimento emotivo é confortante para o bem estar do médico ou 

interno. E saber também que o principal interessado é o próprio 

paciente e não os acompanhantes. (Interno 1). 

Saio com a certeza de que a relação médico-paciente é o ponto alto 

da prática médica e que as habilidades de comunicação (de más 

notícias, por exemplo) são um diferencial na formação médica. 

(Interno 4). 
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Morte 

Perguntaram-me como reagia com a situação de morte na 

emergência; refleti internamente e percebi que sempre fugi dessa 

situação. De enfrentar a morte inesperada (tipo que ocorre na 

emergência) por alguma situação por qual passei (morte inesperada 

de um familiar). Interno (2). 

 

Fatores positivos 

Muitos fatores positivos e negativos foram apresentados, porém os 

fatores positivos superam os fatores negativos. (Interno 1). 

Relatei um caso hoje. Iniciei com sentimento de felicidade, de que 

tinha iniciado um “tratamento” certo para meu paciente. Durante a 

discussão foi posto em pauta “focos” que não tinha percebido. Bem, 

o que sinto: quando penso que dei um longo passo. Retrocedo dois. 

Mas, mesmo assim, acho que estou evoluindo. Um dia ainda vou me 

sentir médica mesmo. (Interno 2). 

Eu não só aprendi as muitas vivências, mas as dos meus colegas; 

sai sim com algumas mudanças em como agir da melhor forma em 

determinados casos. Aprendi bastante, pois vi como cada colega 

agiria em determinadas situações e assim, poder ate usá-las. 

(Interna 3). 

Saio do grupo hoje com a sensação de ter feito o melhor para a 

minha paciente cujo caso relatei embora meus colegas tenham 

sinalizado que fariam talvez de maneira diferente. (Interno 4). 

Satisfeita pela oportunidade de ter compartilhado situações difíceis 

com colegas e preceptora, pois assim, pude perceber que posso 

pedir ajuda e agir diferente, caso seja necessário. Sem esquecer que 

é necessário reconhecer. (Interno 5). 

 

A angústia foi referida por todos e compartilhada com os colegas. De uma 

maneira geral, saem com uma impressão positiva de si próprios. Os achados 

relacionados à avaliação, decorrentes do processo grupal, tem suporte na 

investigação de Graham et al. (2009, p. 212) com residentes de Psiquiatria a 

respeito de suas experiências que envolveram: ansiedade, ao largar o modelo 

médico, necessitaram se acomodar com sentimento desconfortável antes de se 

sentirem enriquecidos quando inseridos em outra cultura; levou ainda à evitação nas 

formas de ausência, pedidos de ensino formal, isolamento. A capacidade do grupo 

para oferecer suporte e permitir distintas perspectivas foi o principal fator que 

possibilitou aos residentes a pensar de forma diferente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram captados por meio dos GB os sentimentos, crenças e reflexões 

sobre atitudes, o que faz desse instrumento um meio útil para a coleta de dados da 

pesquisa clínico-qualitativa. 

Como instrumento pedagógico, podemos reconhecer alguns fatores 

potenciais: a angústia e a aparente atmosfera de muitas queixas negativas 

mostraram, ao final, resultar em sentimento positivo na qualidade de profissionais. 

Tomaram como parâmetro para esta impressão, entre outros, a capacidade de 

comunicar bem, mesmo em situações de conflitos, estados graves e Unidades de 

Terapia Intensiva. 

Mediante a narração dos casos, pudemos contextualizar a elaboração do 

sentimento contratransferencial, apesar do nível do desenvolvimento emocional 

(alunos jovens), sendo possível observar a reflexão sobre os próprios sentimentos.  

A escuta, categoria importante no ensino protagonizado pelo GB, aparece 

nesse grupo facilitado pela passagem no internato de Psiquiatria. E, apesar, de 

fortemente centrado no diagnóstico da doença mental, é possível observar que 

pacientes antes rechaçados passam a interessá-los por meio das nuanças, esta vez 

analisadas em perspectiva. Isto sugere um segundo momento para a identificação, 

mas ainda não utilizada no nível terapêutico. 

Apesar de os sentimentos dos encontros em sua maioria se mostrarem 

negativo e o clima predominante nos grupos, tenso, os efeitos individuais foram 

positivos, pois saíram com a impressão de que angústias comuns foram divididas e 

aliviadas, o que sugere um efeito terapêutico. Apesar de o objetivo dos GB ser 

educativo, como promover esse efeito mantendo no horizonte um ambiente cujo 

grau de conflito é bem vindo para promover o ensino, é uma questão que precisa ser 

mais bem estudada. 

Recomendamos, como tema para novas pesquisas, conhecer os 

professores com abertura para esse tipo de processo, principalmente no tocante ao 

manejo da subjetividade aluno-docente-paciente de maneira menos alienante e num 

ambiente continente.  

Poderíamos, assim, angariar parceiros possíveis para a sustentação de 

um modelo humanizado de ensino, ou seja, alcançar mudança na cultura 

institucional, a fim de sustentar os dilemas que o processo empático enfrenta 
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principalmente no começo da assistência prestada por médicos no ofício de 

aprender. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
93 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, Jose Ricardo Pinto de. Contexto atual do ensino médico: metodologias 
tradicionais e ativas-necessidades pedagógicas dos professores e da estrutura das 
escolas. 2009. 172 f. Dissertação (Mestrado em Cardiologia e Ciências 
Cardiovasculares) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

AGUIAR, Adriana Cavalcanti. Implementando as novas diretrizes curriculares para a 
educação médica: o que nos ensina o caso Harvard? Interface (Botucatu), 
Botucatu, v. 5, n. 8, p. 161-166, fev. 2001. 

AMARAL, J. L. do. Duzentos anos de ensino médico no Brasil. 2007. 232 f. Tese 
(Doutorado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

BALDASSIN S. Ansiedade e depressão no estudante de medicina: revisão de 
estudos brasileiros. Cadernos ABEM, Manguinhos, v. 6, p. 19-26, out. 2010. 

BALDASSIN S.; ALVES T. C.; ANDRADE A. G.; NOGUEIRA Martins l. A. The 
characteristics of depressive symptoms in medical students during medical education 
and training: a cross-sectional study. BMC Medical Education, London, v. 8, p. 60, 
2008. 

BALINT, E. The history of training and research in Balint-groups. Psychoanalytic 
Psychotherapy, Oxfordshire, v. 1, n. 2, p. 1-9, 1985.  

BALINT, J. A.; SHELTON, N. W. Understanding the dynamics of the patient–
physician relationship: balancing the fiduciary and Stewardship roles of physicians. 
Am. J. Psychoanal., [s. l.], v. 62, n. 4, Dec. 2002. 

BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. 2. ed. Tradução Roberto de 
Oliveira Musachio. São Paulo: Atheneu, 2007. 

BALINT, M.; BALL, D. H.; HARE, M. L. Training Medical Students in Patient-centered 
Medicine. Comprehensive Psychiatry, Amsterdam, v. 10, n. 4, July 1969. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BATISTA, S. H. A interdisciplinaridade no ensino médico. Revista Brasileira de 
Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. abr. 2006. 

BENBASSAT, J.; BAUMAL, R. Enhancing self-awareness in medical students: an 
overview of teaching approaches. A. Medicine, Washington, D.C., v. 80, n. 2, p. 156-
161, fev. 2005. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação superior. Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Resolução CNE/CES 



 
94 

 

4/2001. Diário [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 nov. 2001. 
Seção 1, p. 38. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação superior. Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.  Resolução CNE/CES 
3/2014. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 jun. 2014. Seção 1, p. 8-11. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes e normas 
regulamentadoras sobre pesquisa envolvendo seres humanos: resolução Nº 
196. 1996. Brasília: CNS, 1996. 

BROCK, C. D.; JOHNSON, A. H. Balint group observations: the white knight and 
other heroic physician roles. Fam. Med., Bethesda, v. 31, p. 404-408, jun. 1999. 

CAMPOS, C. J. G.; TURATO, E. R. Análise de conteúdo em pesquisas que utilizam 
metodologia clínico qualitativa: aplicação e perspectivas. Rev. Latino-am 
Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 17, n. 2, p. 259-264, mar./abr. 2009. 

COFFEY, A.; ATKINSON, P. Concepts and coding. In: ______. Making sense of 
Qualiative data. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996. Chap. 2, p. 26-53. 

COSTA, E. Saúde mental do estudante durante o ofício de se tornar médico: 
estudos quantitativos e qualitativos na Universidade Federal de Sergipe. 2011. 198 f. 
Tese (Doutorado em Medicina e Saúde) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2011. 

DAHLGREN, M. A.; ALMQUIST, A.; KROOK, J. Physiotherapists in Balint group 
training. Physiother. Res. Int., New Jersey, v. 5, p. 85-95, 2000. 

DI DIO, Liberato J. A. A medicina na época do Descobrimento do Brasil e no início 
do ano 2000. Rev. Assoc. Med. Bras., São Paulo, v. 46, n. 2, p. 91-92, June  2000. 

FREUD, S. Conferências introdutórias sobre psicanálise. Parte III: Teoria geral das 
neuroses. In: ______. Edição standard brasileira das obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976. v. 16. 

GENERAL MEDICAL COUNCIL. Tomorow’s doctor: regulating doctors ensuring 
good medical practice. Manchester, Sept. 2009. Disponível em: <www.gmc-
uk.org/tomorrowsdoctors>. Acesso em: 13 jun. 2016. 

GRAHAM, S.; GASK, L.; SWIFT, G.; EVANS, M. Balint-style case discussion groups 
in psychiatric training: an evaluation. Acad. Psychiatry, Berlin, v.33, p.198-203, 
2009. 

GUSTAFSON, J. P. The work of the student doctor: a pilot project. Medical 
Education, New Jersey, v. 12, p. 300-305, 1978. 



 
95 

 

HAES, H, de. Dilemmas in patient centeredness and shared decision making: a case 
for vulnerability. Patient Education and Counseling, Amsterdam, v. 62, p. 291-298, 
2006. 

HAFFERTY, Frederic W.; CASTELLANI, B. The increasing complexities of 
professionalism. Acad. Med., Washington, D.C., v. 85, p. 288-301, 2010. 

HARARY, A. Michael Balint (1896-1970). São Paulo, 2005. Disponível em: 
<http://febrapsi.org.br/biografias/michael-balint/>. Acesso em: 6 jun. 2016. 

HOWE, A. Professional development in undergraduate medical curricula: the key to 
the door of a new culture? Medical Education, New Jersey, v. 36, p. 353-359, 2002.  

JHA, V.; BEKKER, Hilary, L.; DUFFY, Sean R. G.; ROBERTS, Trudie E. A 
systematic review of studies assessing and facilitating attitudes towards 
professionalism in medicine. Medical Education, New Jersey, v. 41, p. 822-829, 
2007. 

JOHNSON, A. H. The Balint Movement in America. Fam. Med., Bethesda, v. 33, n. 
3, p. 174-177, 2001. 

KJELDMAND, D.; HOLMSTRÖM, I. Balint Groups as a means to increase job 
satisfaction and prevent burnout among general practitioners. Ann. Fam. Med., 
Cleveland, v. 6, p. 138-145, 2008. 

KJELDMAND, D.; HOLMSTROM, I. Difficulties in Balint groups: a qualitative study of 
leaders’ experiences. Br. J. Gen. Pract., London, v. 60, p. 808-814, 2010. 

KJELDMAND, D.; HOLMSTRÕM, I.; ROSENQVIST, U. Balint training makes gps 
thrive better in their job. Patient Education and Counseling, Amsterdam, v. 55, p. 
230-235, 2004. 

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a morte e o morrer. 9. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. 

LACAN, J. O Seminário Livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da 
Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.  

LALĂ, A.; BOBÎRNAC, G.; TIPA, R. The international Balint award: a rising 
opportunity for romanian medical students. Journal of Medicine and Life, Bucharest, 
v. 3, n. 1, p. 106-109, Jan./Mar. 2010. 

LOOMIS, M. E. Groups process for nurses. Saint Louis: Mosby, 1979. 

MAHONEY, D.; BROCK, C.; DIAZ, V.; FREEDY, J.; THIEDKE, C.; JOHNSON, A.; 
MALLIN, K.  Balint groups: the nuts and bolts of making better doctors. Int. J. 
Psychiatry in Medicine, Thousand Oaks, v. 45, p. 401-411, 2013. 

http://febrapsi.org.br/biografias/michael-balint/


 
96 

 

MANN, K. V. Theoretical perspectives in medical education: pastexperience and 
future possibilities. Medical Education, New Jersey, v. 45, p. 60-68, 2011. 

MANN, Karen V.; RUEDY, John; MILLAR, Noreen; ANDREOU, Pantelis. 
Achievement of non-cognitive goals of undergraduate medical education: perceptions 
of medical students, residents, faculty and other health professionals. Medical 
Education, New Jersey, v. 39, p. 40-48, 2005. 

MAYS, N.; POPE, C. Qualidade na pesquisa qualitativa. In: POPE, C.; MAYS, C. 
Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 97-116. 

MEAD, N.; BOWER, P. Patient-centredness: a conceptual framework and review of 
the empirical literature. Social Science & Medicine, Amsterdam, v. 51, p. 1087-
1110, 2000. 

MERENSTEIN, J. H.; CHILLAG, K. Balint seminar leaders: what do they do? Fam. 
Med., Bethesda, v. 31, n. 3, p. 182-186, 1999. 

MILLAN, L. R. Vocação médica e gênero: um estudo com primeiranistas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2003. 294 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

MITRE, S. M. et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação 
profissional em saúde: debates atuais. Ciência & Saúde Coletiva, Rio De Janeiro, 
v. 13, supl. 2, p. 2133-2144, 2008. 

NOGUEIRA-MARTINS, l. A.; FAGNANINETO, R.; MACEDO, P. C.; CITERO, V. A.; 
MARI, I, J. The mental health of graduate students at the Federal University of Sao 
Paulo: a preliminary report. Braz. J. Med. Biol. Res., Ribeirão Preto, v. 37, n. 10, p. 
1519-1524, 2004. 

NOGUEIRA-MARTINS, M. C. F.; NOGUEIRA-MARTINS, L. A.; TURATO, E. R. 
Medical students’ perceptions of the irlearningabout the doctor-patient relationship: a 
qualitative study. Medical Education, New Jersey, v. 40, p. 322-328, 2006. 

OTTEN, H. On Balint groups: origins and present state. Vienna, July 2002. 
Disponível em: <http://www.Balintinternational.com/downloads/introbalint.pdf>. 
Acesso em: 2 maio 2016. 

PAPISH, A. et al. Reducing the stigma of mental illness in undergraduate medical 
education: a randomized controlled tria. BMC Medical Education, London, v. 13, p. 
141, 2013. 

PASSI, V.; DOUG, M.; PEILE, E.; THISTTHWAITE, J.; JOHNSON, N. Developing 
medical profissionalism in future doctors: a systematic review. International Journal 
of Medical Education, [s. l.], v. 1, p.19-29, 2010. 

http://www.balintinternational.com/downloads/introbalint.pdf


 
97 

 

PINDER, R.; MCKEE, A.; SACKIN, P.; SALINSKY, J.; SAMUEL, O.; SUCKLING, H. 
Talking about my patient: the Balint approach in GP education. Occs. Pap. R. Coll. 
Gen. Pract., Bethesda, v. 87, p. 1-32, 2006. 

POLOMENI, A. Formation des professionnels aux soins psychiques Les groupes 
Balint: un apprentissage de l’écoute. Psycho-Oncol., New Jersey, v. 8, p. 14-19, 
2014. 

SALANDER, P.; SANDSTRÕM, M. A Balint-inspired reflective forum in oncology for 
medical residents: Main themes during seven years. Patient Education and 
Counseling, Amsterdam, v. 97, Issue 1, p. 47-51, Oct. 2014. 

SALINSKY, J. Balint Groups and the Balint mehod. Manchester, 2003. Disponível 
em: <http://balint.co.uk/about/the-balint-method/>. Acesso em: 1 mar. 2016. 

SALINSKY, J. Como os grupos Balint têm mudado ao longo de 57 anos: objectivos e 
expectativas. Rev. Port. Clin. Geral, Lisboa, v. 24, p. 526-530, 2008. 

SAMUEL, O. How doctors learn in a Balint group. Fam. Pract., Oxford, v. 6, p. 108-
113, 1989.  

SANTOS, A. T. R. A.; GROSSEMAN, S.; COSTA, E. F. de O.; DE ANDRADE, T. M. 
Burnout syndrome among internship medical students. Medical Education, New 
Jersey, v. 45, p. 1131-1162, 2011. 

SHAPIRO, J. Walking a mile in their patients’ shoes: empathy and othering in 
medical students’ education. Phlisophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 
London, v. 3, p. 10, 2008. Disponível em: <http://www.peh-med.com/content/3/1/10>. 
Acesso em: 2 jun. 2016. 

SHOENBERG, P.; YAKELEY, J. (Ed.). Learning about emotions in illness: 
integrating psychotherapeutic teaching in medical education. New York: Routledge, 
2014.  

SILVA, F. B.; MASCIAI, A. R.; LUCCHESE, A. C.; DE MARCO, M, A.; NOGUEIRA 
MARTINS, M. C.; NOGUEIRA MARTINS, l. A. Atitudes frente a fontes de tensão do 
curso médico: um estudo exploratório com alunos do segundo e do sexto ano. 
Revista Brasileira de Educação Médica, Manguinhos, v. 33, n. 2, p. 230-239, 
2009. 

SOUZA, Angela Maria Alves (Org.). Coordenação de grupos: teoria, prática e 
pesquisa. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2011. 

SPINK, M. J. P. (Org.). Práticas discursivas e produção de sentido no cotidiano: 
aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo: Cortez, 1999. p. 93-122. 

STERN, D. T. Practicing what we preach? An analysis of the curriculum of values in 
medical education. Am. J. Med., Amsterdam, v. 104, p. 569-575, 1998. 

http://www.pec-journal.com/issue/S0738-3991(14)X0009-1
http://balint.co.uk/about/the-balint-method/
http://www.peh-med.com/content/3/1/10


 
98 

 

THOMAS, M. R.; DYRBYE, L. N.; HUNTINGTON, J. L.; LAWSON, K.L.; NOVOTNY, 
P. J.; SLOAN, J. A.; SHANAFELT, T. D. How do distress and well-being relate to 
medical student empathy? A multicenter study. Society of General Internal 
Medicine, Alexandria, v. 22, p. 177-183, 2007. 

TORPPA, M. A.; MAKKONEN, E.; MARTENSON, C.; PITKA¨LA, ¨K. H. A qualitative 
analysis of student Balint groups in medical education: contexts and triggers of case 
presentations and discussion themes. Patient Education and Counseling, 
Amsterdam, v. 72, p. 5-11, 2008. 

TURATO, E. R. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: 
construção teórico-epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da 
saúde e humanas. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Curso de Medicina, campus Sobral. 
Sobral, 2001. Disponível em: <http://www.medsobral.ufc.br>. Acesso em: 5 mar. 
2016. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Medicina. Fortaleza, 2013. Disponível em: 
<http://www.ufc.br/ensino/guia-de-profissoes/178-medicina>. Acesso em: 1 mar. 
2016  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Projeto político pedagógico: currículo do 
curso de Medicina. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2001. 

VAN ROY, K., VANHEULE, S.; INSLEGERS, R. Research on Balint groups: a 
literature review. Patient Education and Counseling, Amsterdam, v. 98, n. 6, p. 
685-694, 2015. 

VAN ROY, K.; VANHEULE, S.; DEBAERE, V.; INSLEGERS, R.; MEGANCK, R.; 
DEGANCK, J. A Lacanian view on Balint group meetings: a qualitative analysis of 
two case presentations. BMC Fam. Pract., London, v. 15, p.´49, 2014. 

VENTURELLI, J. Educacion medica: nuevos enfoques, metas y métodos. 2. ed. 
Washington, DC: Organizacion Panamericana de La Salud: Organización Mundial de 
La Salud, 2000. Disponível em: <http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3279>. 
Acesso em: 1 mar. 2016. 

YAKELEY, J. et al. Psychodynamic approaches to teaching medical students about 
the doctor-patient relationship: randomised controlled trial. The Psychiatrist, [s. l.], v. 

35, p, 308-313, 2011. DOI: 10.1192/pb.bp.110.033704.  

YAKELEY, J.; HALE, R.; JOHNSTON, J.; KIRTCHUK, G.; SHOENBERG, P. 
Psychiatry, subjectivity and emotion: deepening the medical model.  Psychiatric 
Bulletin, London, v. 38, p. 97-101, 2014. 

http://www.medsobral.ufc.br/
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/3279


 
99 

 

APÊNDICE A – FICHA DE INFORMAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

Ficha de Informação do Respondente 

Semestre do Internato de Medicina: 

Internato 1 (    ) 

Internato 2 (    ) 

Internato 3 (    ) 

Internato 4 (    ) 

Sexo: Masculino (    )  Feminino (    ) 

Idade (em anos completos): 

Data de nascimento(dia mês e ano) 

Estado civil 

Solteiro (a) (     ) 

Casado (a) (     ) 

Vivendo como casado (     ) 

Divorciado (a) (     ) 

Viúvo (a) (    ) 

Escolaridade dos pais 

Ensino fundamental I  (    ) 

Ensino fundamental II (    )  

Ensino médio (    ) 

Ensino superior (     ) 

Procedência 

Capital (    ) 

Interior (    ) 

Como está sua saúde 

Muito ruim (    ) 

Fraca (    ) 

Nem ruim nem boa (    ) 

Boa (     ) 

Muito boa (     ) 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 

GRUPO BALINT 

 

Eu, Trícia Feitosa Nogueira, estou desenvolvendo a pesquisa com o título: 

REPERCUSSÕES DA APRENDIZAGEM NA SAÚDE DO PROFISSIONAL MÉDICO DURANTE O INTERNATO 

ATRAVÉS DOS GRUPOS BALINT. A referida pesquisa tem como objetivos: avaliar o impacto desta 

estratégia na Educação em Saúde dos alunos de medicina. Pretendemos com este estudo, contribuir 

para a o crescimento científico da medicina nesta área do conhecimento. 

 Necessito de sua valiosa colaboração para a realização desta pesquisa. Caso aceite, 

você será entrevistado e responderá um questionário e informo que: 

 Será garantido o sigilo e o anonimato quanto ao seu nome e quanto às informações prestadas. 

Não divulgaremos seu nome, nem qualquer informação que possa identificá-lo; 

 Caso aceite participar, não haverá qualquer prejuízo para você em face das informações 

fornecidas; 

 Durante o andamento da pesquisa, se por qualquer motivo resolver desistir, tem toda liberdade 

para retirar o seu consentimento; 

 Sua colaboração poderá trazer benefícios com relação ao Ensino em Saúde na graduação médica; 

 Em caso de dúvidas favor entrar em contato com a pesquisadora Trícia Feitosa Nogueira, 

residente à rua: Oriano Mendes, 221/57 altos, Bairro Centro; Sobral – CE, telefone: 3695.5247 ou 

pelo celular (88) 9218.2830 

Esperamos contar com sua inestimável colaboração e desde já nosso agradecimento. 

Eu 

 

..............................................................................................................................................

................................., declaro que tomei conhecimento do estudo sobre  REPERCUSSÕES DA 

APRENDIZAGEM NA SAÚDE DO PROFISSIONAL MÉDICO DURANTE O INTERNATO ATRAVÉS DOS 

GRUPOS BALINT e compreendi seus objetivos e concordo em participar da pesquisa. 

Sobral,........ de..................... de 2012 

 

                     _________________________________ 

                             Assinatura do Participante                               

                       _________________________________ 

                              Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO E – MICHAEL BALINT (HARARY, 2005) 

 

 

 

Michael Balint (1896 - 1970)  

 

Psicanalista e bioquímico húngaro, formou-se em medicina em 1918, com uma brilhante 

carreira, qualificando-se em neuropsiquiatria, filosofia, química, física e biologia.  

Analisou-se com Hanns Sachs. Insatisfeito com essa análise, Balint vai terminá-la com 

Sándor Ferenczi e torna-se seu aluno, amigo e sucessor. Lança as bases teóricas do que mais 

tarde irá se constituir no terceiro grupo ou Grupo Independente (os outros dois são os 

freudianos e os kleinianos). Foi presidente da Sociedade Psicanalítica Britânica.  

Torna-se consultor psiquiatra da Clínica Tavistock (1950-1961), trabalhando na supervisão de 

grupos clínicos e desenvolve uma prática médica de treinamento conhecida como Grupo 

Balint. Neste, as experiências de todos eram discutidas, com ênfase na relação médico-

paciente. Os doutores eram estimulados a examinar suas próprias emoções, desde o 

diagnóstico até a terapêutica e o prognóstico, pois Balint entendia que todos os momentos dos 

atos médicos estão impregnados de sentimentos, tanto úteis quanto prejudiciais ao doente.  

Michael Balint publicou dez livros e 165 artigos. Os Arquivos Balint encontram-se no 

Departamento de Psiquiatria na Universidade de Genebra. Principais trabalhos:  

Character analysis and new beginning, 1932.  

The final goal of psychoanalytic treatment, 1935.  

Individual Differences of Behaviour in Early Infancy. Diss. Mest. Psicologia. Londres, 1945.  

Primary Love and Psycho-Analytic Technique, 1952.  

The Doctor, His Patient and the Illness. Londres, 1957.  

Thrills and Regressions, 1959.  

Basic Fault, 1967.  
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The Clinical Diary of Sándor Ferenczi. Trad.Michael Balint e Nicola Zarday Jackson, 1988. 

O pensamento de Balint é bastante atual e trata da incapacidade do ser humano de amar, 

queixa que aparece na clínica contemporânea como uma questão existencial: falta de ligação, 

de paixão e de encontrar um lugar na vida.  

Foi amigo e admirado por Lacan, que reconhecia em Balint a liberdade, a capacidade de 

inovação e a disposição de restituir à psicanálise seu vigor criativo. Foi contemporâneo de 

Winnicott, que também nasceu em 1896. As idéias de Balint e Winnicott renovaram a clínica 

psicanalítica quanto à constituição do psiquismo nas relações de objeto precoce.  

De acordo com Figueiredo¹, Balint é um freudiano que trabalhou com a teoria das relações 

objetais, para quem os objetos existem e são procurados desde o início. É um mediador entre 

Freud e Ferenczi, contradizendo Freud, mas mantendo-se freudiano. No texto de 1932, 

pulsionalidade e excesso de excitação sexual por um lado e relações objetais por outro, 

encontram-se em perfeito equilíbrio. Já nas obras posteriores, que contém as maiores 

contribuições, parece ter havido um recalcamento do freudismo e uma nefasta de-

sexualização do processo analítico.  

Para Balint, as relações de objeto são sempre libidinais, seja por parte do bebê ou da mãe, e 

primordiais para o desenvolvimento do psiquismo, que sempre dependerá da resposta do 

ambiente (ação e reação do objeto). Distingue três zonas mentais: zona edipiana (envolve três 

pessoas e está sob o domínio da linguagem); zona da falha básica (envolve duas pessoas e está 

sob domínio do pré-verbal); e zona de criação (na qual o sujeito encontra-se sozinho e cria a 

partir do self).  

Ao dedicar-se às questões de constituição de self e narcisismo, Balint vai priorizar a entrega 

ao prazer, articulando engenhosamente as dificuldades da entrega às intensidades afetivas, em 

última instância, o render-se às experiências e deixar-se tomar e ser tomado pelos objetos. São 

pacientes que se queixam de inapetência para a vida, sensação de futilidade e de irrealidade, 

sendo incapazes de formar bons vínculos afetivos, ter prazer e amar. Só que, em Balint, tudo 

isso diz respeito à sexualidade e a libido tanto busca prazer, quanto objeto.  

Sua técnica inclui um analista acolhedor, não intrusivo, interessado em conduzir o processo 

analítico pela via da regressão terapêutica, pela qual o analista vai procurar reparar as falhas 

do objeto primário e do ambiente até a ocorrência do novo começo. Propõe, nos anos 40, que 
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o analista crie uma atmosfera adequada e confiável a seu paciente. Uma ampliação da 

sexualidade que inclui a relação com o ambiente e com os objetos, ambos desempenhando um 

papel primordial frente ao bebê em sua condição passiva.  

A clínica balintiana vai dedicar-se aos difíceis casos de pacientes profundamente esquizóides 

ou narcisistas, que apresentam dificuldades nos procedimentos mais primitivos de efetuar 

ligações e lidar com angústias de separação. Balint introduziu alguns conceitos:  

Amor primário – (primary love) relação de objeto arcaica ou amor objetal passivo (Ferenczi), 

como fonte e origem do desenvolvimento libidinal humano. Uma espécie de unidade mãe-

bebê na qual há um bem-estar e prazer difuso dentro de uma faixa limitada de estimulação. 

Contempla a expectativa do indivíduo de ser amado e aceito incondicionalmente, sem 

exigência de retribuição.  

Novo começo – (new beginning) é o fio condutor de toda sua obra. Consiste numa capacidade 

de entrega confiante e relaxada a uma relação de objeto e a aceitação de certo grau de 

depressão como condição inevitável da vida.  

Amor genital – não é um processo natural e espontâneo, mas um artefato, um produto da 

civilização, composto por uma fusão complexa entre satisfação genital e ternura pré-genital. 

Compreende: confiar no objeto, conceder-lhe direitos, negociar com desejos e demandas sem 

perder de vista os próprios.  

Ocnofilia – forma de lidar com a angústia, ao sair do amor primário. Necessidade de “agarrar-

se”, “dependurar-se” em algum aspecto do objeto como suporte e fonte de contentamento. Na 

ilusão de que o contato com o objeto seguro o manterá a salvo, passa de objeto a objeto, com 

medo pânico provocado pelo vazio nessa passagem e o alívio no novo encontro. Mas, como 

segurança máxima também implica em risco máximo de perda, não há lugar para viver o 

prazer.  

Filobatismo – outra forma de se relacionar com o objeto e lidar com a angústia. A 

proximidade é vivida como ameaçadora e a pessoa não suporta o excesso de presença e de 

ligação com os objetos, por privá-la de sentir-se autônoma e livre. Medo pânico do contato 

leva ao controle estreito do objeto, que passa a ser visto como um equipamento de uso, algo 

simplesmente de disponibilidade.  
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Falha básica – falha severa no desenvolvimento da relação mãe-bebê, tanto em termos da 

ruptura precoce de contato, como também da natureza sexual da ligação. São pacientes 

graves, narcisistas e borderline (que oscilam entre angústia de separação e vazio e angústia de 

invasão). Problemas relativos à falha básica (uma confusão entre a linguagem amorosa da 

ternura no bebê que é violentada pela linguagem amorosa da paixão dos adultos) provocam 

grandes dificuldades quando da elevação da excitação sexual. As intensidades afetivas e o 

impacto do contato com os objetos de amor e ódio fazem do outro uma ameaça para a 

constituição da subjetividade.  

Resenha elaborada por Ângela Harary, psicanalista em formação pelo Instituto da Sociedade 

Brasileira de Psicanálise de São Paulo.  

¹ Luis Cláudio Figueiredo – texto de aulas da Pós-graduação na PUC-SP, 2005. 
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ANEXO B – THE INTERNATIONAL BALINT FEDERATION 
 

 

THE INTERNATIONAL BALINT FEDERATION 
 
Member Societies and Contacts  
July 2014 
IBF Board: 
President: Donald Nease 

Vice Presidents: Michele Paree 

 
Jorge Brandao 

Secretary: Paul Sackin 

Treasurer: Mark Budow 

 
1. Australia and New Zealand: 
Website: www.balintaustralia.org  

No. of members: 85 
President Frank Meumann 

Vice-President: Vacant 
Executive Secretary: Di Nash  

Secretary: Chel Quinn 

Treasurer: Ruth Dunn 

International representative: Alexa Gilbert-Obrart 

Founder member: Marion Lustig 

 
2. Austria: 
Website: www.aerztekammer.at/Balint.htm  

No. of members: 90 
President (&International rep.): Hans-Peter Edlhaimb 

Vice President: Wilfried Leeb 

Secretary: Angelika Schmidt 

Treasurer: Albert Woertl 

International rep: Gunther Bergmann  

 
3. Belgium: 
Website: www.balint.be  

No. of members: 105 
President: Michele Paree 

Vice-President: Jean Flechet 

Secretary: Christine Claix-Simons 

Treasurer: Christian Picard 

Board Member: Christian Linclau 

 
4. China: 
No. of members: 38 
President: Jing Wei 

Vice-President: Hongyu Tang 

 
Qijia Shi 

Secretary: Lili Shi 

 
Xiaohui Zhao 

Treasurer: Xiaohui Zhao 

mailto:dnease@ucdenver.edu
mailto:docteurparee@gmail.com
mailto:Jorge.hipotalam@netcabo.pt
mailto:paulsackin@waitrose.com
mailto:markb1@bezeqint.net
http://www.balintaustralia.org/
mailto:frankm@netspace.net.au
mailto:drdinash@gmail.com
mailto:chelquinn@bigpond.com
mailto:ruthdunn@ozemail.com.au
mailto:agilbertobrart@bigpond.com
mailto:marion-lustig@bigpond.com
http://www.aerztekammer.at/Balint.htm
mailto:edlhaimb@medway.at
mailto:w.leeb@salk.at
mailto:dra.schmidt@sbg.at
mailto:a.woertl@psychiatriepraxis
mailto:Bergmanng@icloud.com
http://www.balint.be/
mailto:docteurparee@gmail.com
mailto:j.flechet@mgr-ougree.be
mailto:christineclaix@skynet.be
mailto:chr.picard@edpnet.be
mailto:christian.linclau@docs.be
mailto:weijing@pumch.cn
mailto:tanghongyu64@bjmu.edu.cn
mailto:qjshi-psy@163.com
mailto:shill@pumch.cn
mailto:moonlight20@sina.com
mailto:moonlight20@sina.com
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5. Croatia: 
Website: Being prepared 
No. of members: ? 
President: Sanja Blazekovic-Milakovic  

Vice-President: None 
Secretary: Stanislava Stojanovic-Spehar 

Treasurer: Ena Grbic  

 
6. Denmark: 
Website: www.balintsociety.dk  

Website: www.santaleogsupervision.dk 

No. of members: 60 
President: Jorgen Strobech 

Vice-President: Tove Mathiesen 

Secretary: Benedicte Muller 

Treasurer: Gunnar Axelgaard  

Representatives: Helena Nielsen 

 
Jakob Frimodt Olsen  

 
Chantal Theisen Simony  

7. Finland: 
Website: www.terveysportti.fi/balint  

No. of members: 106 
President: Tuula Arvonen 

Vice-President: Raimo Puustinen 

Secretary: Marja Kylä-Utsuri  

International Rep: Martina Torppa 

 
Kristiina Toivola  

8. France: 
Website: www.balint-smb-France.org 

No. of members: 130 
President: Jean Maclouf  

Vice-President: Brigitte Greis 

Secretary Guenola Maquart 

Assistant Secretary: Habib Sangare 

Treasurer: Maryvonne Lagueux 

Assistant Treasurer: Anne Deffontaines 

International Reps.: Marie-Anne Puel 

 
Michel Nicolle  

 
Louis Velluet 

 
Jean-Daniel Gradeler  

9. Germany: 
Website: www.balintgesellschaft.de  

No. of members: 850 
President: Gunther Bergmann  

Vice President: Peter Stammberger  

Secretary: Anousheh Kielstein 

Treasurer: Bernd Wuestenfeld 

Adviser for International Affairs: Heide Otten 

Board Member Friederike Ludwig-Eckelmann 

 

mailto:sanja10@net.hr
mailto:ssspehar1@inet.hr
mailto:enag@net.hr
http://www.balintsociety.dk/
http://www.santaleogsupervision.dk/
mailto:stroebech@dadlnet.dk
mailto:tove.mathiesen@dadlnet.dk
mailto:benedicte.m@dadlnet.dk
mailto:axelgaard@vildbjerg.dk
mailto:galina@dadlnet.dk
mailto:olsen@dadlnet.dk
mailto:chantal@dadlnet.dk
http://www.terveysportti.fi/balint
mailto:tuula.arvonen@pp.fimnet.fi
mailto:raimo.puustinen@uta.fi
mailto:marja.kyla-utsuri@fimnet.fi
mailto:martina.torppa@helsinki.fi
mailto:kristiina.toivola@fimnet.fi
http://www.balint-smb-france.org/
mailto:jmaclouf@club-internet.fr
mailto:greis.brigitte@wanadoo.fr
mailto:guenola.maquart@orange.fr
mailto:habib.sangare@gmail.com
mailto:roger.lagueux@wanadoo.fr
mailto:a.deffvdb@wanadoo.fr
mailto:mapuel@wanadoo.fr
mailto:michel.nicolle2@wanadoo.fr
mailto:l.velluet@free.fr
mailto:jean-daniel.gradeler@laposte.net
http://www.balintgesellschaft.de/
mailto:bergmanng@icloud.com
mailto:stammberger@balintgesellschaft.de
mailto:a.kielstein@yahoo.com
mailto:gbwuestenfeld@yahoo.de
mailto:heideotten@gmx.de
mailto:friederike-ludwig-eckelmann@t-online.de


 
107 

 

10. Hungary: 
Website: www.balinttarsasag.hu 

No. of members: 61 (14 fullmembers + 47 reduced rate) 
President: Andor Harrach 

Vice-President: Katalin Dobo 

Treasurer: Gabriella Lakosi 

Secretary: Dániel Eörsi MD 

 
11. Israel: 
Website: None 
No. of members: 55 
Honorary Life President: Benyamin Maoz 

Chairman: Mark Budow 

Secretary: Ofira Katz 

Representatives: Andre Matalon 

 
Nina Guy 

 
Peter Berkley 

 
Yuval Shorer  

 
Stanley Rabin 

 
Naomi Etzion  

12. Italy: 
Website: www.amigb.it  

No. of members: 13 
President: Mario Carli 

Vice-President: None 
Secretary: None 
Treasurer: Cristina Meloni 

International Reps: Anna Della Casa 

 
Guido Prato Previde  

13. Netherlands: 
Website: www.balint.nl  

No. of members: 450 
President: Jan van Trier  

Vice President: Ron de Bie 

Secretary: Marieke van Schie 

Treasurer: Ton van Dalen 

Board member: Gerard Daggelders 

 
14. Poland: 
Website: www.balint.pl  

No. of members: 143 (34 full and 109 Associate) 
President: Bohdan W.Wasilewski 

Vice-President: Jan Lazowski  

Secretary: Joanna Zgud 

Treasurer: Ireneusz Kaflik 

 
15. Portugal: 
Website: www.apgb.pt  

No. of members: 99 
President: Manuel Mario Sousa  

http://www.balinttarsasag.hu/
mailto:andorharrach@gmail.com
mailto:dobo.katalin@gmail.com
mailto:dr.lakosi@gmail.com
mailto:eorsidaniel@yahoo.com
mailto:bmaoz@zahav.net.il
mailto:markb1@bezeqint.net
mailto:eyalkaz@netvision.net.il
mailto:matalon@netvision.net.il
mailto:ninagu@clalit.org.il
mailto:petan@netvision.net.il
mailto:yuvalshorer@gmail.com
mailto:shai_ra@012.net.il
mailto:yeore@bezeqint.net
http://www.amigb.it/
mailto:dott.mariocarli@gmail.com
mailto:cristinameloni@hotmail.it
mailto:annadellacasa2@gmail.com
mailto:guidopratoprevide@decathloncons.it
http://www.balint.nl/
mailto:jvantrier@gmail.com
mailto:debie7@xs4all.nl
mailto:marieke@vanschie.net
mailto:dalen@vanschie.net
mailto:daggelders@ghcdebilt.nl
http://www.balint.pl/
mailto:b.wasilewski@ips.pl
mailto:jan.lazowski@poczta.onet.pl
mailto:jzgud@poczta.onet.pl
mailto:psyche45@op.pl
http://www.apgb.pt/
mailto:manuelmariosousa@gmail.com
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Vice-President: None 
Secretary & Treasurer: Alcino Santos 

International Representative: Jorge Brandao 

 
16. Romania: 
Website: www.asociatiabalint.ro 

No. of members: 173 
President: Holga Ortwin Lux  

Vice-President: Csilla Vajda-Hegyi  

Secretary: Ilona Gorog 

Treasurer: Albert Veress 

Members: Zsofia Arvai  

 
Tunde Baka 

 
Eniko-Eva Butyka 

 
Eva Veress 

 
Istvan Varadi  

17. Russia: 
Website: www.balint.ru  

No. of members: 35 (17 confirmed) 
President: Vladimir Vinokur 

Vice-President: Andrey Chechik 

Secretary: Sergey Bychkovsky  

Treasurer: Natalia Andrushchenko  

 
18. Serbia: 
Website: www.balintsrbija.org  

No. of members: 20 
President: Natase Vranjes 

Vice-Presidents: Mara Vucurevic  

 
Tatjana Popovic-Vasilic 

Secretary: Mirjana Stojanovic Tasic  

Treasurer: Rosa Sapic 

 
19. Sweden: 
Website: www.sfmp.se 

No. of members: 52 
President: Henry Jablonski 

Vice-President: Lena Moegelin 

Treasurer: Rolf Kunstlicher 

Secretary: Elsa-Lena Ryding 

Representatives: Juanita Forssell 

 
Anita Häggmark 

 
Dorte Kjeldmand 

 
Stefan Balint 

20. Switzerland: 
Website: www.balint.ch  

No. of members: 58 +1 
President: Monika Diethelm-Knoepfel 

Vice-President: Annette Bibica 

Secretary: Kathrin Bichsel 

mailto:scorpio_72@netcabo.pt
mailto:Jorge.hipotalam@netcabo.pt
http://www.asociatiabalint.ro/
mailto:holger.lux@gmx.net
mailto:asociatia.balint@gmail.com
mailto:abr.secretariat@gmail.com
mailto:alveress@clicknet.ro
mailto:arvaizsofi@gmail.com
mailto:tundeb13@freemail.hu
mailto:butykaenikoeva@yahoo.com
mailto:istvanvaradi@inbox.com
http://www.balint.ru/
mailto:vavinokur@mail.ru
mailto:andreychechik@mail.ru
mailto:derinie@chado.ru
mailto:nataliand@rambler.ru
http://www.balintsrbija.org/
mailto:vranjesn@sbb.rs
mailto:mvucurevic28@gmail.com
mailto:drtanjapopovic@gmail.com
mailto:mstojanovictasic@gmail.com
mailto:sapicdr@gmail.com
http://www.sfmp.se/
mailto:drhj@jablonski.se
mailto:lena.moegelin@sodersjukhuset.se
mailto:rolfkunstlicher@telia.com
mailto:elsalena@ryding.net
mailto:juanita.forssell@inkorgen.nu
mailto:anita.haggmark@telia.com
mailto:kjeldmand@gmail.com
mailto:mail@stefanbalint.se
http://www.balint.ch/
mailto:%20monika.diethelmknoepfel@hin.ch
mailto:annettebibica@hotmail.com
mailto:praxisbichsel@bluewin.ch
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Treasurer: Urs Stillhard  

 
21. United Kingdom: 
Website: www.balint.co.uk 

No. of members: 156 
President: Jane Dammers 

Vice-President: David Watt 

Secretary: Ceri Dornan 

Treasurer: Christina Blackwell 

Editor: Tom McAnea 

International reps: Heather Suckling 

 
Paul Sackin 

 
Esti Rimmer 

 
Andrew Elder 

22. United States of America: 
Website: americanbalintsociety.org  

No. of members: 130 
President: Albert Lichtenstein 

President Elect: Steve Crossman 

Secretary: Kathy Knowlton  

Treasurer: John Muench 

International Rep: Donald Nease 

 
23. Association Internationale du Psychodrame Balint:  
This international, French-speaking organisation is affiliated with the 
International Balint Federation 
Website: www.psychodrame-balint.com 

No. of members: 51 
President: Luc Steimer  

Vice-President: Annie Bouillon 

Secretary: Philippe Heureux 

International Representative: Monique de Hadjetlache  

Treasurer: Jean Pierre Bachmann  

 
Those who run Balint groups in countries where there is not yet a 
national society: 
Brazil:  
Thiago Sarkis  
(Individual member) 
Canada:  
Miriam Salamon  
(Member of the American Society) 
Greece:  
Lida Bitrou  
(Member of the British Society)  
See website: www.balintgroupgreece.com 
Iceland:  
Katrin Fjeldsted  
(Individual member, Member of the British Society) 
Norway:  

mailto:urs.stillhard@kssg.ch
http://www.balint.co.uk/
mailto:Jane.Dammers@newcastle.ac.uk
mailto:david.watt7@nhs.net
mailto:ceri.dornan@gmail.com
mailto:blackwell.christina@gmail.com
mailto:tomcmc@doctors.org.uk
mailto:heathers@doctors.org.uk
mailto:paulsackin@waitrose.com
mailto:st_rimmer@yahoo.co.uk
mailto:andrewelder@blueyonder.co.uk
http://americanbalintsociety.org/
mailto:Lichtenstein_albert@guthrie.org
mailto:crisscrossman@yahoo.com
mailto:tryekk@aol.com
mailto:muenchj@ohsu.edu
mailto:dnease@umich.edu
http://www.psychodrame-balint.com/
mailto:steimerlc@free.fr
mailto:annie.bouillon@wanadoo.fr
mailto:ph.heureux@skynet.be
mailto:dehajetlachemonique@gmail.com
mailto:jpbachmann@mysunrise.ch
mailto:tpcsark@hotmail.com
mailto:msalamon@uottawa.ca
mailto:lbit@otenet.gr
http://www.balintgroupgreece.com/
mailto:katfjel@ismennt.is
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John Nessa  
(Individual member) 
Venezuela:  
Gonzalo Himiob Almandoz  
(Individual member) 
  

 
© Copyright 2007-2012 The International Balint Federation - 
info@balintinternational.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:john.nessa@isf.uib.no
mailto:ghimiob@gmail.com
mailto:info@balintinternational.com
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ANEXO C – INTERNATIONAL CONGRESSES BALINT 

 

International Balint Congresses 

September 2015: 19th International Congress in Metz, France 

September 2013: 18th International Congress in Heidelberg, Germany 

September 2011: 17th International Congress in Philapdelphia 

Complete programme - Abstracts - Opening speeches - 

Pictures 

September 2009: 16th International Congress in Brasov/Roumania 

Complete programme and abstracts - pictures 1 - pictures 

2 - Opening speeches 

September 2007: 15th International Congress in Lisbon/Portugal 

Table of contents (pdf) - Overview (pdf) - Lyrics to the 

songs (pdf) - Pictures 

August 2005: 14th International Congress in Stockholm/Sweden  

Homepage - A review of the Conference (Word 

document) 

October 2003: 13th International Congress in Berlin  

Homepage 

October 2001: 12th International Congress in Portoroz/Slovenia  

Homepage 

September 1998: 11th International Congress in Oxford 

April 1996: 10th International Congress in Budapest 

November 1994: 9th International Congress in Charleston/USA 

July 1993: 8th International Congress in Zagreb 

August 1989: 7th International Congress in Stockholm 

August 1986: International Congress in Budapest for Balint’s 90th 

birthday 

October 1984: 6th International Congress in Montreux 

Oct./Nov. 1980: 5th International Congress in Cologne 

September 1978: 4th International Congress in London 

May 1976: 3rd International Congress in Paris 

June 1975: Foundation of the International Balint Federation (IBF) in 

Paris 

April 1974: 2nd International Congress in Brussles 

March 1972: 1st International Congress in London 

 

 

 

 

http://www.balintinternational.com/downloads/Congress_Schedule_Philadelphia.pdf
http://www.balintinternational.com/downloads/17th_congress_toc_and_abstracts.pdf
http://www.balintinternational.com/downloads/Welcome_addresses_Philadelphia.pdf
https://picasaweb.google.com/101310422036753805822/17thInternationalBalintCongressInPhiladelphia2011?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIGK_ISq0azzNg&feat=directlink
http://www.balintinternational.com/downloads/brasov2009_abstract_book.pdf
http://picasaweb.google.com/asociatia.balint
http://picasaweb.google.com/vajdahegyicsilla
http://picasaweb.google.com/vajdahegyicsilla
http://www.balintinternational.com/downloads/brasov_2009_opening.pdf
http://www.balintinternational.com/downloads/15congress_table_of_content.pdf
http://www.balintinternational.com/downloads/lisbon_congress_overview.pdf
http://www.balintinternational.com/downloads/balint_songs.pdf
http://www.balintinternational.com/downloads/balint_songs.pdf
http://www.apgb.pt/
http://www.balint.se/
http://www.balintinternational.com/downloads/OVERVIEW%20OF%20CONGRESS%20Stockholm.doc
http://www.balintinternational.com/downloads/OVERVIEW%20OF%20CONGRESS%20Stockholm.doc
http://www.internationalbalintcongress.de/berlin/abstracts/index.htm
http://www.internationalbalintcongress.de/portorz/portoroz2001.htm
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ANEXO D – PARECER COMEPE 

 

 


