Seguindo a concepção psicossomática,
holística, da Medicina, conforme preconizada por D.
Perestello, o trabalho acentua a importância da
“... the most frequently used drug in
pessoa do médico como fator psicoterápico implícito
general practice was the doctor himself, i.e. na relação clínica. Parte da observação de que todo
that it was not only the bottle of medicine doente regride a níveis infantis de dependência, em
or the box of pills that mattered, but the
face das ansiedades evocadas pela enfermidade.
way the doctor gave them to his patient –
Enfatiza a importância do “holding”, representado,
in fact the whole atmosphere in which the esquematicamente, pelo amparo da mãe ao bebê,
drug was given and taken” (1)
como base da psicoterapia implícita e como fator
M. Balint
ansiolítico, constituindo até a propriedade
farmacológica básica medicamento chamado
médico. A relação médico-paciente iatrogênica seria
aquela na qual o médico estaria incapacitado para
fornecer um “holding” adequado ao doente, o que
traria, como conseqüência, uma sobrecarga de
ansiedades (ansiogênese) com formação reativa de
novos sintomas, ou agravamento dos préexistentes.
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Em trabalho anterior (6), manifestamos o pensamento de que “a conduta do
médico no exame clínico, na apreciação da anamnese, no raciocínio diagnóstico e na
indicação terapêutica, estava comumente turvada por situações irracionais,
inconscientes, capazes de atuar como fonte de estímulos patógenos...” Podemos aqui
particularizar tal afirmação, tomando como base observações pessoais inspiradas na
experiência da escola de pensamento médico psicossomático de D. Perestrello, cujos
pontos de vista poderiam ser resumidos em algumas frases fundamentais: (11,12,14).
1ª - A história patológica do homem está vinculadas a fatores que contribuíram
para a formação de sua personalidade. A doença não pode ser compreendida, nem
tratada, como um fenômeno isolado, mas sim, em íntima comunhão com a existência do
indivíduo. Seria uma configuração “antropogênica” (13) da enfermidade.
2ª - Toda relação humana é uma relação de influência. Toda influência médica é
psicoterápica. Caberá ao médico utilizar com técnica e sabedoria seus recursos
humanos, pessoais, dos quais sempre se serviu com empirismo. Embora Medicina
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Psicossomática sempre fôsse praticada, o era sem os conhecimentos dos
psicodinamismos profundos que regulam a vida emocional e a convivência interpessoal.
3ª - A relação médico-paciente é uma unidade clínica integrada, na qual são
veiculados profundosinteresses emocionais (6). O envolvimento do médico pelas
emoções do doente pode implicar no desencadeamento de atitudes clínicas irracionais
que, comumente, impedem a clara objetivação do fenômeno mórbido.
4ª - A receita é a orientação terapêutica dirigida contra as manifestações mórbidas
imediatas, atuais; a pessoa do médico e o clima da relação terapêutica é a prescrição
para a patologia existencial da personalidade, responsável, esta, pela manutenção de um
estado mórbido individual, latente ou manifesto.
É um tópico mais do interesse da clínica geral, que de qualquer especialidade, e
nesse sentido abordaremos o problema. Acreditamos que ninguém põe dúvida no fato
da iatrogenia, (ou iatropatogenia) derivar, direta ou indiretamente, da relação médicopaciente, considerando o próprio significado semântico do termo. O médico é, em
última instância, o foco responsável pela conversão da terapêutica em patologia, seja
através de manobras diagnósticas, seja pelo emprego indevido de medidas terapêuticas,
quer químicas, quer cirúrgicas, ou mesmo nas indicações precisas, mas com forte cota de
efeitos indesejáveis. A literatura especializada tem-se ocupado, quase sempre, desses
aspectos iatrogênicos indiretos, revelados pelas doenças resultantes de medicamentos,
métodos diagnósticos e cirúrgicos.
Aqui nos ocuparemos do fator terapêutico assinalado em nossa epígrafe – o
médico no ato de se prescrever na relação clínica. O que ele prescreve, através de sua pessoa,
é proteção compreensiva, cuidado, carinho. Examinaremos o valor “farmacológico”
desses ingredientes terapêuticos. Temos observado que todo doente, independente da
gravidade da doença, manifesta uma condição especial que poderíamos descrever como
atitude infantil de dependência. Face a ameaça que a enfermidade representa, vivida
como ameaça sistêmica, ameaça a desintegração ou destruição da personalidade, o
indivíduo se refugia em moldes primitivos de proteção, à imagem da criança indefesa
que depende exclusivamente dos pais para sua sobrevivência. É o “holding” descrito
por Winnicott (15), referindo-se ao conjunto de atitudes especiais assumidas pela mãe
no amparo ao bebê. O “holding” só é notado quando ausente. “A ausência de ‘holding’
produz mal-estar intenso com sensações de ser despedaçado, de extremo desamparo e
falta de reasseguramento na realidade externa” (15). Como passaremos a ver, este
“holding” é a essência da psicoterapia do clínico, de qualquer especialidade. Sua falta,
ou uso inadequado, implica na eclosão de uma carga adicional de ansiedade com
formação reativa de novos sintomas, ou agravamento dos pré-existentes, o que, a nosso

ver, constitui a intimidade do problema da iatrogenia do medicamento chamado
médico.
A atitude regressiva dos doentes pode ser muito bem apreciada em chamados de
urgência. Em nossa experiência de pronto socorro, lembramos o tom dramático do
chamado e o clima de tragédia que se formava em torno de qualquer alteração aguda do
organismo, fosse ela uma lipotímia histérica, uma hemorragia insignificante, uma crise
epilética, um resfriado súbito com febre alta, dor de qualquer etiologia. Todas eram
emergências que reclamavam socorro imediato, por mais banal que fosse a causa. Em
todas as situações, o doente assume uma posição “antálgica” diante da realidade,
encolhe-se no leito, exige “amamentação”, seja por dietas, ou por medicamentos, cercase dos familiares protetores, procura controlar o perigo evocado pela enfermidade,
vivida de forma fantástica com intensa ansiedade. Para o doente, a pessoa do médico
assume o papel daquele papai, ou mamãe, onipotente e onisciente, capaz de resolver e
controlar tudo. Seus instrumentos (e quanto mais sofisticados melhor) revestem-se de
poderes mágicos; seus remédios são vividos como armas extraordinariamente
poderosas. É Deus no céu, e o médico na Terra. Enfim, diante da ameaça da
desintegração da personalidade, configura-se uma situação que poderíamos designar
como necessidade de controle onipotente da patologia. A idealização do médico, seu
endeusamento, fica, de certa maneira, proporcional à intensidade da ameaça interna.
Empiricamente, o médico tem utilizado fórmulas tranqüilizantes para minorar a
ansiedade conseqüente a essa configuração mágica, irracional da patologia, em atitudes
de apoio e reasseguramento, em frases como: “Isso não é grave, vai passar com o
remédio”; “ Essa dor é de uma úlcera no estômago. Vai tomar o remédio, fazer dieta e
repouso, e vai melhorar, pode estar certo.” A clássica austeridade dos hospitais cede aos
ambientes acolhedores, cercados de segurança e conforto; o tradicional branco está
sendo substituído por cores alegres e repousantes; o doente vai para a sala de cirurgia
debaixo de uma carga considerável de sedantes e, talvez, do sorriso de uma enfermeira
compreensiva. São indícios da preocupação do médico em dominar a ansiedade do
doente, esquecendo que ele é a peça tranqüilizante básica. O esclarecimento diagnóstico,
a focalização do problema, tem para o doente o significado de uma redução da ameaça
de um cerco aos opositores. É essa a necessidade que está por trás da pergunta
universal: “Dr., o que eu tenho?” Não importa que se informe, por exemplo, “O Sr. tem
um cardioespasmo criptogenético”, se a confiança no médico é grande. O enfermo
utilizará triunfalmente o diagnóstico, apresenta-lo-á como uma condecoração em sua
batalha para eliminar seus inimigos internos, na certeza de que eles estão cercados e sob
controle. Quando a confiança não é muita, exigirá novas informações, mais
esclarecimentos, até se sentir seguro e controlado, ou procurará outro médico. É uma
situação bastante complexa essa da necessidade do controle onipotente da patologia. O

médico, em geral, levado pelas exigências do doente, assume inconscientemente o papel
que este lhe impõe. Parece-nos que este “assumir um papel” em nada difere do que se
observa em um grupo terapêutico, dentro do qual é imposto a um dos integrantes, pelos
demais, um papel – líder, bode expiatório – e o visado desempenha, sem se aperceber
que está sendo guiado pelas necessidades alheias, evocadas nele mesmo (4). Da mesma
forma, a patologia do doente evoca no próprio médico suas dificuldades existenciais,
suas próprias fantasias e ameaças internas, que lhe exigem, por seu turno, manobras de
controle e segurança. Dominar magicamente a doença no doente exprime a necessidade
do médico de controlar, de uma forma onipotente, suas próprias dificuldades.
Afirmamos anteriormente que toda relação humana é uma relação de influência,
e toda influência médica é psicoterápica. Podemos compreender agora que a influência
não se faz apenas no sentido do médico para o paciente, mas vice-versa, do paciente
para o médico. É uma relação transacional. A relação clínica, quando bem praticada, é
uma terapêutica transpessoal, no dizer de Perestrello, dentro da qual se beneficiam duas
pessoas, pelo menos. O médico, de alguma forma, também se cura de suas dificuldades
internas, tratando dos doentes, pois eles não deixam de representar partes suas que
necessitam cuidados. Envolvido pela aura mágica exigida pelo doente na relação clínica,
o médico torna-se veículo de crenças irracionais arraigadas na cultura. O raciocínio
científico se empobrece a custa de necessidade de controle mágico. Lembramos aqui as
famosas panacéias, às quais se atribuíam na época, curas milagrosas em doenças
incuráveis. O uso dos enemas, da autohemoterapia, da cirurgia dos focos infecciosos, da
fisioterapia indiscriminada, e, atualmente, a moda que leva ao uso abusivo das
vitaminas, antibióticos e corticosteróides, sem falar na esperança salvadora em uma
cirurgia capaz de remover todas as lesões e enxertar tecidos novos e sadios.
Evidentemente, essas atitudes refletem um aspecto do ato do médico prescrever-se a si
próprio, dentro do clima da relação clínica – está prescrevendo sua própria ansiedade,
sua própria insegurança, e o doente, em geral, sente, percebe e piora. É preciso lembrar,
contudo, que apesar da ausência de fundamento científico para as múltiplas terapias
citadas – e a lista é enorme – os doentes melhoravam, com ou sem medicamento, mas
nunca sem o médico, ou substituto. Podemos aqui correlacionar o efeito placebo à
psicoterapia aplicada pelo médico através de seu “holding” ao doente.
O ato de se prescrever do médico é o que Perestrello chamou “psicoterapia
implícita” (12), que é “o modo de se lidar com o próximo, a maneira com que o clínico
lida com seu paciente, através de suas atitudes, gestos, palavras, expressões fisionômicas
etc., que como atividades humanas, possuem significado e sentido e, implicitamente
constituem psicoterapia para o paciente”. E mais adiante afirma: “... é o manejo das
relações médico-paciente nos atos de rotina do médico que eu denomino psicoterapia
implícita”. Ninguém, atualmente, duvida que qualquer paciente necessita conforto

psicoterápico. A assertiva é freqüente de que dois terços de todos os doentes que
acorrem ao médico sofrem, primordialmente, problemas emocionais, não impede o
emprego da mesma metodologia diagnóstica e terapêutica utilizada no controle das
afecções orgânicas “grosseiras”, nesses doentes ricos em psicopatologia e desordens
funcionais. Na prática, a resistência em incluir a patologia emocional na clínica é tão
maciça que, comumente, diante da ausência de lesões ou de exames positivos de
laboratório, o doente recebe o seguinte diagnóstico para suas queixas: “O Sr. não tem
nada; é só nervoso”. O doente, desamparado, sai com seu sofrimento, tornando-se presa
fácil do primeiro charlatão ou curandeiro, o qual deve seu enorme sucesso à maneira
empática com que os recebem. Essa atitude tem sido, por outro lado, o fator do notável
sucesso de alguns clínicos privilegiados que nasceram com o dom de distribuir
humanismo e bom senso. Achamos que todos esses fatos merecem meditações mais
sérias. Não basta afirmarmos a decantada frase: “Não há doenças; há doentes”; não
basta acentuarmos a enorme massa de enfermos que sofrem em razão de suas
dificuldades existenciais, nem considerá-los aprioristicamente candidatos ao psiquiatra;
não basta aceitarmos que todos os doentes necessitam atenção psicológica. Na verdade o
estudo de Medicina, até recentemente, foi omisso na preparação do estudante na difícil
tarefa de lidar com o próximo, nem havia técnicas de abordagem, ou compreensão dos
mecanismos sutis do psiquismo. O apelo de Adolf Mayer (1935) continua atual: “Os
estudantes de medicina necessitam preparação adequada para assumir
responsabilidades com seres humanos” (9).
A Medicina tem evoluído de forma irregular, por um lado, levando a técnica
quase aos limites da ficção científica, por outro, desconsiderando, na prática, a trajetória
existencial do doente e a compreensão do sofrimento num espectro multidimensional de
fatores mórbidos, acenando, isto sim (dentro do esquema da fantasia onipotente), com
um futuro cérebro eletrônico, a mercê do qual ficariam sujeitos todos os doentes. Apesar
disso, formou-se, há cerca de quarenta anos, uma especialidade incipiente,
psicossomática, cujo objeto tem sido correlacionar emoções à patologia orgânica. Nosso
ponto de vista, porém, é que Psicossomática é mais que uma especialidade; é a própria
atividade clínica, uma atitude médica que enfatiza a unidade corpo-alma, como a mais
adequada para a compreensão do fenômeno mórbido. O que o doente oferece ao médico
para ser tratado estende-se numa vasta gama de problemas, envolvendo desde
alterações anatômicas graves às sutis perturbações de seu psiquismo e do
comportamento. Então, o que se trata? Se é permitido ao doente queixar-se com
liberdade, independente de uma anamnese diretiva, a grande maioria irá expor, além
dos sintomas corporais, dificuldades sociais, inter-pessoais, psicológicas. Assediado por
um complexo tão variado de lamentos, o médico costuma escolher aqueles acessíveis a
um esquema diagnóstico, controláveis por uma terapêutica química. Hoje, cura um
eczema; amanhã, uma artralgia; depois, uma diarréia, e assim por diante. Mais de uma

vez, uma ou outra escola de pensamento médico assinalou o curioso problema, não da
doença crônica, mas do doente crônico. Todas sempre estiveram acordes em que havia
um denominador comum para essas múltiplas eclosões patológicas. Tal denominador
seria a personalidade enferma, fruto de uma carga genética e de suas vicissitudes no
curso de seu desenvolvimento, em constante processo de adaptar suas imposições
instintivas à realidade externa. Utilizamos o termo ontopatia (6) para designar o
desenvolvimento patológico individual. A expressão “neurose”, embora adequada,
parece-nos por demais comprometida com a nosografia psiquiátrica, razão pela qual
temos preferido o neologismo “ontopatia” (do gr. ontos =ser; pathos = doença), quando
queremos nos referir ao processo patológico geral, global de uma personalidade no
curso de seu desenvolvimento, durante o qual eclodem vários quadros agudos,
desencadeados por agentes mórbidos ocasionais, físicos, químicos e biológicos, os quais
representam a configuração sintomática aguda da ontopatia. A evolução e prognóstico
de qualquer enfermidade estaria, assim, em íntima dependência com a estrutura da
personalidade, justamente a que menos atenção médica adequada habitualmente recebe.
Apesar disso, temos acentuado que a problemática existencial do doente, bem ou
mal, é sempre objeto de algum cuidado clínico, embora o seja de forma inconsciente. A
atitude do médico, sua maneira de indagar e prescrever, sua orientação e concelho,
refletem uma preocupação com algo mais, implícito na relação clínica, subjacente à
queixa de úlcera, colite, dispepsia, verminose, etc. O médico, na verdade, costuma ser
mobilizado pelo doente, ora com sentimentos amorosos, ora hostis, superprotetores, etc.
É a transferência-contra transferência da Psicanálise. O doente, de certa maneira,
consegue muitas vezes plasmar o médico de acordo com suas necessidades. Aquele que
necessita repressão e autoridade, amor e proteção, punição, alimento, dieta, controlar e
ser controlado, restrições, pode encontrar no médico um aliado inconsciente e
incondicional. Quanta vitamina, antibiótico, repouso, dieta e cirurgia já se prescreveu
diante das exigências do doente!
O problema reside, também, na própria raiz da formação médica. A primeira
experiência do estudante é com o cadáver, um doente inanimado, que não protesta, não
reage, que pode ser convertido em peças, manipulado de qualquer forma. Segue-se a
experiência com animais de laboratório, o qual, depois de manietados, são sujeitos a
toda sorte de ensaios e, em seguida, sacrificados. Nos dois casos, a doença do médico,
sua ontopatia, está acobertada pelas livres manipulações em um doente que jamais
reclama, o que produz a já mencionada sensação de controle onipotente da patologia.
Há três anos preparamos estudantes de medicina do 4º ano, para uma
compreensão psicológica do doente, em seminários de integração psicossomática. A
vivência da maioria dos estudantes ao se defrontar, pela primeira vez, com um doente

‘vivo’, é extremamente penosa. A doença deixa de ser algo irreal, facilmente controlável;
o estudante perde a sensação de poder dominar sua própria patologia, e, de tal forma
ameaçado, é assaltado por uma vasta gama de temores hipocondríacos.
Sintomaticamente, foge das enfermarias, refugia-se nas aulas teóricas e nos livros, tornase clínico erudito, mas incapaz de ver o “cadáver ressuscitar”. Ou então, aferra-se às
técnicas semióticas, tornando-se perito, por exemplo, no exame de um fígado, mas
esquivo à voz do doente. Tal experiência plasma de tal forma a vida do médico, reforça
num grau tão extremo suas dificuldades pré-existentes, que a medicina passa a ser
praticada em função de doenças, nomes abstratos, o que, em última análise, é a
medicina do cadáver.
O que nos parece nuclear na compreensão de toda iatrogenia na relação médicopaciente, é o problema da ansiedade. Consideramos, aqui, apropriada a conceituação de
M. Klein, a qual relaciona a ansiedade ao medo de aniquilamento (8). Quando se
começou a dar importância às emoções do doente, observou-se que o sintoma psíquico
dominante é a ansiedade. A primeira providência foi, e ainda costuma ser, medicar a
ansiedade com psicotrópicos. Tal medicação começou a ser empregada com a mesma
esperança de qualquer medicação mágica: controle onipotente, desta vez, do “fator
emocional”. Realmente, a ansiedade é o sintoma, poderíamos dizer, onipresente em
qualquer quadro mórbido. Isto porque ela representa, na economia do indivíduo, um
sinal de perigo, um sinal de ameaça interna de aniquilamento (M. Klein), desencadeado
pela doença atual, mas originário no processo ontopático. É em razão da ansiedade que
o enfermo regride a níveis infantis de dependência, como uma defesa biológica, um
recuo estratégico da personalidade diante do perigo. Por outro lado, tal recuo implica na
deformação lógica da realidade – voltar a infância significa também reviver como
atualidade as fantasias infantis, e, segundo S. Isaacs, o caráter onipotente do próprio
processo mental (7), além da configuração da onipotência e onisciência dos pais. Formase um círculo vicioso, pois esse retorno pode evocar novas ansiedades, na medida em
que esses pais protetores assumam, na fantasia do doente, características perigosas,
representando, assim, novas ameaças. É fácil compreender as conseqüências desastrosas
da manutenção do círculo:
enfermidade
ansiedade

ansiedade

regressão

hostilidade e privação do “holding”

Cria-se um quadro de stress crônico, com exaustão dos mecanismos de adaptação
biológica, manifestando-se “em distúrbios do pensamento, afeto e comportamento, e
distúrbios da estrutura e funções corporais” (10). São bastante conhecidos os efeitos
neurohumorais da ansiedade crônica em todas as síndromes gastroenterológicas,
considerada inclusive etiológica nas funcionais.

Esses aspectos concernentes à Gastroenterologia tem sido o objeto de estudo por
parte de um grupo organizado pelo Prof. Figueiredo Mendes, com nossa colaboração,
junto à 2ª Cadeira de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina da UFRJ, no Serviço do
Prof. Carlos Cruz Lima. A organização baseou-se na experiência dos grupos de Balint
(1,2), e, entre nós, de Perestrello (13,14). O material clínico estudado provém de três
fontes:
1ª - Situações clínicas isoladas, ou seja, a apreciação dos vários momentos da consulta
gastroenterológica, destacando a conduta do médico durante a anamnese; as emoções
desencadeadas no médico; atitudes assumidas, pelo médico e pelo doente, durante o
exame físico; reações do doente diante de prescrições, orientações, indicação de exames
complementares e recomendação de outro especialista.
2ª - Casos clínicos comuns, nos quais é analisada a influência da trajetória biográfica do
doente sobre a patologia atual, manifesta, e as conseqüências da atuação psicoterápica
implícita do médico.
3ª - Casos de doentes do aparelho digestivo que receberam tratamento auxiliar
psicoterápico especializado.
Apesar do material clínico conter, principalmente, casos relativos a doentes
considerados funcionais, ficou a convicção de que todos os doentes necessitavam de
alguma classe de atenção psicoterápica, e que, em todos os doentes funcionais, a atuação
do clínico, na consulta, era a base de toda terapêutica. O remédio químico ministrado,
ou a dieta, constituía apenas o drageamento dos valores emocionais veiculados pelo
médico através do conjunto de atitudes que este assumia. O remédio sempre era bom,
quando boa era a relação médico-paciente; inversamente inócuo, ou até com
desagradáveis efeito colaterais, num contato clínico insatisfatório ou hostil.
São observações que fornecem a compreensão de uma das propriedades
fundamentais do medicamento chamado médico. Portanto: a partir de eclosão de uma
enfermidade, no curso de uma ontopatia, a situação é vivida como ameaça sistêmica e
desencadeia intensa ansiedade; a ansiedade obriga o indivíduo a se retirar,
defensivamente, a níveis infantis de dependência, onde se sente magicamente sujeito a
protetores onipotentes; o médico, para o doente, assume esse papel; qualquer atitude do
médico, vivida pelo doente como hostil, acentua a fantasia de ameaça e evoca nova
carga de ansiedade com agravamento dos mecanismos regressivos, dentro dos quais as
descargas vegetativas, corporais, são dominantes. O papel terapêutico do médico é,
justamente, evitar a sobrecarga dessas ansiedades, e isso se faz, como diz Perestrello, por
suas atitudes, gestos, palavras, expressões fisionômicas etc., e complementaríamos,
dando ao doente a oportunidade de verbalizar suas ansiedades, evitando suas descargas

em níveis vegetativos, pré-verbais. Portanto, a principal propriedade farmacológica do
medicamento chamado médico é a ansiolítica.
Em outra oportunidade (5) afirmamos que “o tratamento dos distúrbios físicos
ligados à ansiedade está mais na dependência da relação médico-paciente, que aos
medicamentos utilizados, os quais representariam, tão somente, substitutos imperfeitos
de uma imperfeita relação humana”.
Vejamos, em resumo, um exemplo, aliás bastante comum. Uma doente jovem
queixa-se, numa anamnese diretiva, de crises periódicas de diarréia, sem outros
acidentes, a não ser um estado freqüente de irritação. Durante a entrevista, mostra-se
lacônica, poderíamos dizer, tímida. Nada especial foi assinalado no exame físico.
Complementa, informando, que costuma melhorar com preparados anti-diarréicos, do
tipo que associa sulfamídicos a anti-espasmódicos. Numa conduta clínica habitual, a
função intestinal da doente seria pesquisada e, eventualmente, um exame de fezes
apurado revelaria a presença de um helminto, um protozoário, ou, quem sabe, uma
bactéria, os quais seriam, então, vigorosamente atacados por um variado arsenal de
antihelmínticos e antibióticos, além, talvez de doses moderadas de tranqüilizantes,
devido à referência passageira de “irritação”. Isto seria, apenas, a terapêutica de um
aspecto do problema apresentado, e no caso, o menos importante. Faltava,
evidentemente, examinar o componente “irritação”, o que dá nova dimensão ao
problema. O laboratório que examina esse componente é o laboratório da relação
médico-paciente. O exame revelou que a paciente sofria, desde a infância, uma crônica e
muda subjugação a pais exigentes e superprotetores. Converteu-se uma criatura tímida,
arredia, que só sabia protestar através da diarréia, uma forma vegetativa, pré-verbal, de
expressar sentimentos hostis que tinha pelos pais. São muito comuns os casos, nos quais
a simples verbalização dos conflitos emocionais é suficiente para diminuir, ou mesmo
extinguir, uma complicada sintomatologia funcional. Mas, é fácil compreender a razão,
quando nos damos conta que estamos diminuindo a ansiedade do paciente com nossa
atitude compreensiva e acolhedora.
A relação médico-paciente com características iatrogênicas é ansiogênica, ou pela
insegurança do médico, ou por sua dificuldade em ouvir e aceitar as queixas globais do
doente, ou pelas atitudes manifestamente hostis do médico desencadeadas pelo estado e
emoções do doente. O paciente passa a se sentir ameaçado pelo médico, e a viver
dramaticamente o exame clínico e as pesquisas laboratoriais. Os medicamentos, na
fantasia do enfermo, passam a ter características perigosas, provocando profusas reações
colaterais. O quadro agudo entra em progressiva cronificação, como uma defesa contra a
sobrecarga de ansiedade, a qual, por sua vez, origina, reativamente, novos sintomas. De
acordo com a configuração do processo ontopático, o doente procurará novo médico, ou

entrará numa fase crônica de difícil solução, ou cairá em exaustão, conseqüente ao stress
insuportável. Em resumo, o papel iatrogênico do medicamento chamado médico é sua
capacidade em provocar ansiedades adicionais na relação clinica, efeito colateral
indesejável que provém, a nosso ver, da ansiedade e do despreparo do próprio médico.
Dizia Blitzen (3): “É essencial na relação terapêutica que não mais de uma das
pessoas envolvidas sofra de ansiedade, e que esta não seja o médico”. Acreditamos que
o sucesso de qualquer terapêutica dependa dessa assertiva. É o que nos leva a insistir na
preparação mais adequada do estudante de medicina, no sentido de poder, em sua
prática profissional, saber se utilizar como laboratório de análise compreensiva das
emoções do doente, e se prescrever, eficazmente, em doses adequadas, na relação
clínica.
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