
X Congresso Sul Mineiro de 
Medicina Psicossomática 

Caxambu,  
novembro/2010 

Decio Tenenbaum 



 

 

                                    Biológica 

 

 

 

Psicológica 

 

Ôntica 

 

Social    

 

Cultural 

   

Espiritual           

   

Níveis  

 

de  

 

consciência 

 

(transcendência) 



 Somos formados por uma constituição biológica e por 

uma constituição psicológica em permanente 

interação.  

 

 O agente da primeira é o código genético; o agente da 

segunda é o eu, cerne da experiência humana. 

(conceitualmente, identidade) 

 

 O primeiro é um sistema fechado, com quase nenhuma 

maleabilidade; o segundo é construído na interação 

com o ambiente, nas relações humanas. 



Dimensão  
     Ôntica 

Dimensão 
       Espiritual 

Dimensão  
       Social 

Dimensão 
       Cultural 

corpo 



 Cognitivo:  

 

  Afetivo: 

 

 Sócio-cultural: 

  

 Espiritual: 

  

 

Aquisição da linguagem; pensamento conceitual; 

soluções de problemas 

Estabelecimento de relações : do autismo ao outro; 

formação de valores morais (superego) e éticos (ego) 

Níveis de socialização:  íntimo, pessoal, social; 

inserção cultural 

Sacralização da experiência humana:  encontro 

com o sagrado 





 consciência 

sistema  
do eu 

sistema 
sociocultural 

psico 
fisiologia 



  Processos cognitivos 

 

 

 

  processos afetivos 



Afeto 

 

 

Emoção 

 

 

Sentimento 

Vínculos: 

 

 

Diádico 

 

Edípico 

 

Interesses 

 

 

Econômicos 

Políticos 

Poder 

Etc. 

Psicodinâmica Relações 



 

 

 

           

      representação da necessidade biológica 

 

 

 

        

        AFETO     distúrbio corporal (manifestações psicossomáticas) 

 

 

 inconsciente                                                     Processo Primário de Pensar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 pré-consciente                 Processo Secundário de Pensar 

        corporal  

       EMOÇÃO       distúrbio simbólico  

        psíquico 

 

 

             

 

 
FANTASIA 

  NECESSIDADE 

    BIOLÓGICA 

 impulso 

 impulso 

 impulso 



Inconsciente                   Processo Primário de Pensar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pré-consciente              Processo Secundário de Pensar 

 

           corporal 

       EMOÇÃO       distúrbio simbólico  

           psíquico 

 

 

             SENTIMENTO  distúrbio social (psicopatia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       cf Abram Eksteman 

 impulso 

                   OBJETO 

                        

SATISFAÇÃO               PRAZER 

(necessidade biológica)           (cultural)                          

       

               REALIZAÇÃO  

 impulso 



  Definições 

 
• Experiência afetiva 

 

• Elemento psicológico que caracteriza e especifica 

as relações. 

 

• As relações humanas se constituem a partir dos 

vínculos afetivos e dos interesses que unem as 

pessoas. 

 

 

 



  São fundamentais para se estabelecer e viver as situações de 

dependência e de confiança, para o desenvolvimento do sentimento de 

segurança e, no processo de separação-individuação, a construção da 

identidade e do traquejo social.   

 

 Organizam dois tipos de experiências fundamentais para o processo de 

humanização:  as experiências díadica e edípica. 

 

 Experiência diádica:  conjunto de elementos psicológicos resultante da 

conjugação do desempenho da função materna com as necessidades, 

anseios e desejos da criança, e cujo resultado pode ser observado no 

desenvolvimento das capacidades egóicas e na qualidade da 

experiência afetiva do adulto.  

 

 Experiência edípica:  conjunto de elementos psicológicos resultante da 

conjugação do desempenho da função paterna com as necessidades, 

anseios e desejos da criança, e cujo resultado pode ser observado no 

desenvolvimento psicossexual e no traquejo social do adulto.   

  



  Infância: 

 

 

  Adolescência: 

 

 

  Maturidade: 

 

 

       

construção do eu (relação com os pares) 

construção dos vínculos (relação com pais e 

    familiares) 

realização e ampliação do eu (trabalho,  

            família, etc. )  



  Crises evolutivas: 

 

 

 
 

  Crises acidentais: 

 

 

 
       cf. Abram Eksterman 

infância: desmame, nascimento de irmãos,  

 entrada na escola, etc. 

adolescência: sexualidade, escolha da  

profissão, etc. 

maturidade: casamento, trabalho, etc.  

final: aposentadoria, etc. 

doenças 

sucessos e fracassos 

acidentes 



  Desorganização psicológica 

 

 

  Desorganização social 

 

 

  Desorganização biológica 

 

 

 
       Cf. Abram Eksterman 



  Relacionado com os  processos de 

desenraizamento (migrações) 

 

  Relacionado com os processos de exclusão 

social (racismo, preconceitos) 

 

  Relacionado com a violência social  
•  urbana (no trabalho, étnica (racial),  de classe (econômica) 

•  do Estado (guerra, perseguição política) 



  Relacionado com a constituição dos vínculos 

 

 

  Relacionado com a funcionalidade do ego 

 

 

  Relacionado com a constituição do eu 

 



  Relacionado com a constituição dos vínculos: 

 

•  Patologias diádicas: espaço de segurança 

precário ou ausente  
   (fobias, inclusive de crescer, e estados ansiosos) 

 

•  Patologias edípicas: falhas na construção da 

identidade de gênero; deficiências no traquejo 

social 

 
        Cf. Abram Eksterman 



  Relacionado com a funcionalidade do ego: 

 

•   Patologias decorrentes de dificuldades no 

trato com a realidade, externa ou interna, por 

conflitos, lacunas cognitivas ou falhas básicas  
 (histeria, obsessões, psicoses, estados borderlines, fenômenos 

psicossomáticos) 

 



  Relacionado com a constituição do eu: 

 

•  Patologias narcísicas 

 

 

•  Esvaziamento existencial (depressões) 

 

 

•  Deformações na construção dos valores  

  éticos  e morais 
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