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O GESTALT-TERAPEUTA NA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 1

Teresinha Mello da Silveira 2

Resumo: O presente artigo trata das reflexões da autora, sobre o lugar do psicólogo na instituição 
hospitalar, suas possibilidades e seus impasses, a partir de sua experiência profissional. Neste 
sentido são apresentadas as diferentes atividades desenvolvidas e algumas formas de intervenção 
inerentes à prática no hospital. Pretende-se, desta forma, deixar clara a importância da equipe 
de psicologia nos ambulatórios e enfermarias, junto com outros profissionais da saúde. O 
referencial teórico é o da Gestalt-terapia, principalmente no que se refere à sua visão de homem 
e de mundo.

É curioso perceber o quanto a Gestalt-terapia tem crescido e se diversificado 
desde a sua entrada no Brasil, na década de setenta do século passado. Se no início 
era vista como uma possibilidade de trabalho clínico ancorado em técnicas potentes, 
hoje é uma abordagem integrativa e integrada em suas dimensões filosóficas, teóricas 
e práticas. Tais dimensões nos permitem seguir adiante, ampliando fronteiras, saindo 
do interior dos gabinetes de psicoterapia para as escolas, empresas e hospitais. 

Sem tirar a importância das atividades desenvolvidas em outras instituições, este 
artigo focaliza algumas tarefas do psicólogo hospitalar. Para tanto, utilizo os supostos 
teóricos da Gestalt-terapia e a experiência de alguns anos de trabalho nas enfermarias 
de clínica geral e no ambulatório de geriatria e gerontologia do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (HUPE) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Minhas reflexões incidem sobre o lugar do psicólogo na instituição hospitalar, 
suas possibilidades e seus impasses. Apresento também as diferentes atividades de-
senvolvidas. Neste sentido cito, a título de exemplo, algumas formas de intervenção 
inerentes à prática no hospital. Pretendo, desta forma, deixar clara a importância da 
equipe de psicologia junto a outros profissionais da saúde. 

Há algum tempo atrás, a psicologia precisava lutar para mostrar seu papel na 
área da saúde. Hoje os concursos públicos oferecem vagas para essa categoria deixan-
do claro a importância deste saber.

Para além da clínica privada, o psicólogo, enquanto profissional da saúde, tem 
um papel social, educacional e organizacional. Todos estes papéis ficam evidentes 
quando da sua atuação nos hospitais em geral. As instituições hospitalares oferecem 

1 Estudo apresentado em maio de 2006, no XII Encontro da Abordagem Gestáltica e I Encontro de Feno-
menologia do Centro-Oeste, em Goiânia-GO.

2 Doutora em Psicologia Clínica; Preceptora de Residentes de Psicologia Hospitalar (UERJ); Supervisora do 
Curso de Graduação em Psicologia da UERJ no Setor de Gestalt-terapia para adultos, casais e famílias; Pro-
fessora de diversos cursos de pós-graduação; Gestalt-terapeuta em clínica privada; Especialista em Psicologia 
Clínica e Hospitalar; Coordenadora de Cursos de Formação na Abordagem Gestáltica, desde 1980.
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frentes de trabalho variadas pelo fato de a saúde atualmente ter uma concepção bio-
-psico-socio-cultural, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Ao levarmos 
em conta esta concepção, precisaremos de uma prática articulada na tentativa de o ser 
humano ser apreciado de maneira global em suas particularidades. Assim sendo, já 
não é somente da alçada do médico favorecer o bem estar do paciente. Uma equipe 
trabalha com e pela pessoa doente, cada membro contribuindo com sua disponibilida-
de e seu conhecimento. 

Dá-se o nome de multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade quando diver-
sos profissionais da saúde ou da educação emprestam seus saberes em prol da pessoa 
que precisa. Vasconcelos (2002) define distintamente os termos multidisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Não é meu propósito aqui entrar no mé-
rito da questão, visto tratar-se de uma discussão epistemológica que não faz parte do 
escopo deste texto. No entanto, quero deixar claro que a respeito da multidisciplina-
ridade, sigo a orientação de Jacob Filho e Sitta (2002), que sugerem que na prática a 
discussão sobre as denominações multi, inter ou transdisciplinares deixam de ser im-
portantes, valorizando o conceito mais amplo de equipe:

Se falarmos de um mesmo conceito, ou seja, de uma equipe de múltiplos pro-
fissionais interativos, com interesse de transferir conhecimentos em todos os 
sentidos, estamos falando de uma equipe, tenha ela o adjetivo que tiver, e não 
de um conjunto de profissionais. (p. 440)

Numa equipe multidisciplinar não existe hierarquia de papéis. Profissionais de 
diversas áreas do saber, com diferentes propostas de trabalho e atuações variadas agem 
dentro dos seus limites e interseções, num exercício constante – a multidisciplinarida-
de é uma construção. Ela deve ser desenvolvida de tal forma que as “ações sejam pla-
nejadas e executadas segundo um código de ética e de organização comum a todos os 
integrantes” (Jacob Filho & Sitta, 2002, p. 442).

Fazendo parte da equipe de saúde nos hospitais pode-se encontrar além dos 
médicos e enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricio-
nistas e psicólogos. Estes últimos, de acordo com a filosofia do serviço, podem fazer 
atendimentos eminentemente clínicos (individuais ou grupais), o que é mais comum 
nos atendimentos ambulatoriais e/ou intervenções institucionais. 

Ao examinar o que tenho realizado na área da saúde, constato que existem ati-
vidades que são específicas dos profissionais da psicologia: a psicoterapia com pes-
soas encaminhadas e/ou com as respectivas famílias, após uma triagem feita por um 
médico, um enfermeiro e um assistente social, por exemplo. Algumas outras são de-
sempenhadas juntamente com profissionais de áreas diferentes; como grupos de re-
flexão, palestras, interconsulta, grupos de sala de espera; outras ainda envolvem toda 
a equipe, como as reuniões, os estudos de casos, os seminários e cursos de aperfei-
çoamento. Do mesmo modo, toda a equipe está presente nas enfermarias, nos aten-
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dimentos domiciliares ou em instituição asilar conveniada. Em todos esses locais a 
psicologia cumpre a sua função. Minha ênfase incidirá aqui nas especificidades do 
saber psicológico. 

É da alçada do psicólogo conceber a pessoa de uma forma mais abrangente, le-
vando em conta, para além das alterações ocasionadas por uma doença orgânica, sua 
cognição, suas emoções e seus afetos, principalmente como essa pessoa experimenta 
subjetivamente todas essas dimensões do seu ser; tal é o nosso papel como gestalt-
-terapeuta. 

Tenho observado que uma série de vivências decorrentes do adoecimento 
pode levar a pessoa a um quadro intenso de angústia ou a um estado depressivo. 
Nestas circunstâncias é comum o doente experimentar sentimento de perda, solidão 
ou abandono. A doença fragiliza a pessoa e por vezes ela não consegue sozinha dar 
conta da dor que este estado de crise traz. O acompanhamento de um psicoterapeuta 
favorecerá a liberação e a melhor utilização do potencial criativo do paciente. Este 
acompanhamento pode ser por demanda espontânea do próprio doente ou por enca-
minhamento de outro profissional, mas é preciso que este doente tenha um mínimo 
de motivação para fazê-lo. Nossa experiência tem demonstrado resultados bem fa-
voráveis no que se refere a uma melhor qualidade de vida, quando a pessoa se dis-
põe a pedir ou demandar uma escuta diferenciada e investir no seu processo de mu-
dança, através da psicoterapia. 

Um outro aspecto a se considerar é que é freqüente nas instituições hospitalares 
o pedido de ajuda psicológica através de uma doença física. Uma dor, uma dificulda-
de de respirar ou taquicardia podem revelar uma série de questões pessoais. Quando o 
paciente é convidado a estabelecer uma ligação dos sintomas com outros aspectos da 
sua vida emerge como figura o que era o fundo deste adoecer. A doença ainda pode ser 
um caminho para a pessoa repensar os eventos da sua vida. O adoecimento faz o su-
jeito travar contato com as limitações da sua existência. Tomar consciência deste fato 
conduz a reflexões que se abrem para (re)significações necessárias e que são facilita-
das no atendimento psicoterápico.

Verificar em que momento a doença surgiu e como o paciente está lidando 
com ela nos orienta para uma compreensão diagnóstica inicial. Entretanto, precisa-
mos ter cuidado para nos nossos diagnósticos não entendermos cura referida a um 
padrão de normalidade, que conduz aqueles que não se encaixam nesse padrão à ex-
clusão, como alguém que não está na média. Uma dor no corpo pode ser uma tensão, 
uma artrose, mas que traz na sua expressão um pedido para ser tocado; um tombo 
pode falar da falta de apoio, de se ver decaindo; o luto por uma perda pode incluir 
a necessidade de trabalhar uma carência afetiva ou sexual ou tantas outras perdas 
que ocorrem no decorrer da vida; o esquecimento, comum nas pessoas mais velhas 
e que são as que mais procuram atendimento pode estar protegendo o sujeito de ex-
periências por demais angustiantes, tratando-se, neste caso, de uma deflexão dentro 
de um processo de auto-regulação e é nessa dimensão que o nosso conhecimento vai 
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contribuir. A pressa em diagnosticar pode aprisionar o psicólogo, dificultando o fluir 
da relação terapêutica. Mas, a proximidade com o médico, com a medicina e com o 
hospital favorece o rótulo indicado pelas respostas explicativas que não são da nos-
sa alçada. Através das papeletas utilizadas comumente para identificar o doente e as 
prescrições somos levados a olhá-lo como a própria doença e, sendo esta a maneira 
de ver, deixamos de lado a pessoa, que, como qualquer outra, tem sentimentos e ne-
cessidades de várias ordens.

Nosso olhar deve incidir sobre aquilo que a pessoa está se interrogando ou está 
demandando através da doença física. Não há como separar o corpo físico das emo-
ções e dos afetos. Além do mais, o trabalho em equipe, como é o caso do local onde 
trabalho, deve servir para articular os diversos saberes; o saber do psicólogo não é o 
mesmo do enfermeiro, nem do médico. Ele é de outra ordem, mas posso apostar que 
contribui para a pessoa se ver de uma forma melhor, inclusive aderindo mais facilmen-
te aos tratamentos necessários. 

É preciso pensar sempre na pessoa como dona de uma subjetividade única, e 
se algum diagnóstico tiver que ser feito, que o seja a partir daquela pessoa particu-
lar ali presente, com o objetivo de melhor compreendê-la, e não pretendendo nome-
ar a doença. Nomear a doença incorre no risco de reduzir a pessoa à sua patologia, 
restringindo suas possibilidades. Se por um lado é importante para o médico a ge-
neralização indicada pelo nome das doenças, não se pode deixar de lado as particu-
laridades do sujeito enfermo. É nessa dança conjunta – geral e particular, por vezes 
difícil de acertar o passo – que contribuímos para uma concepção de homem com 
as características de humano, sem nos prendermos a crenças negativistas que im-
pedem os profissionais e os pacientes, no caso de doenças, de agir com liberdade e 
independência rumo à saúde. 

Sabemos que todos os profissionais da área da saúde tem como foco o homem, 
mas, no caso do psicólogo, o seu trabalho é bem junto a este homem, trilhando com 
este os caminhos de sua subjetividade. Importa-nos dentro deste contexto a dor, que 
pode vir expressa, ou não, por uma doença física, o sofrimento único daquele que é 
encaminhado para nós, com os seus recursos e as suas impossibilidades, porque quan-
do o nosso paciente se dispõe a ser escutado, quando ele precisa ser assistido por um 
psicólogo, a sua dor é uma “dor da alma”. Ao lado dos medicamentos, com suas in-
dicações específicas, pode e é comum acontecer de o paciente precisar falar de si, 
contextualizar seu adoecer, recontar e redimensionar a sua história. Da mesma forma 
outras queixas, como as preocupações com um filho drogado, os maus-tratos físicos 
ou psicológicos infligidos pelos familiares, a necessidade de mudar hábitos alimen-
tares, uma limitação física temporária ou crônica, e não só os quadros mais bizarros, 
conduzem ao atendimento psicológico. Esse atendimento pode ser em grupo ou in-
dividual, como já disse.

Seguindo com as atividades do setor onde trabalho é importante esclarecer que 
por se tratar de um hospital universitário, embora precária e desassistida pelo poder 
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público as portas da universidade estão abertas para as tarefas que são mais necessá-
rias, porém estou ciente das dificuldades encontradas em outros lugares principalmen-
te com relação ao espaço físico e à privacidade tão necessária em nossos atendimen-
tos. Quem trabalha em instituição no Brasil tem que ser criativo, pois o improviso é o 
comum; raro é ter lugar adequado para tudo. Entretanto, havendo flexibilidade e uma 
boa relação com a pessoa atendida tudo se resolve. Na realidade dos hospitais públi-
cos, os cantinhos, a sala de remédios, um horário disponível no espaço de outro pro-
fissional, a biblioteca e até o corredor são espaços que num instante se transformam 
em gabinete de psicoterapia.

Expus até aqui o trabalho mais comumente feito nos ambulatórios. Contudo, 
quando as atividades envolvem também enfermarias e leitos com pacientes internados, 
outras dimensões demandam atenção, tornando-se necessário ir além do atendimento 
individual ao sujeito internado. 

A preocupação maior do médico é com o binômio “doença x cura”. Pelos pró-
prios preceitos de sua profissão ele vai sempre insistir na necessidade de dar cabo das 
doenças orgânicas. O sucesso do médico está em curar o paciente de patologias graves. 
O bom médico emprega todos os seus esforços para sarar o enfermo e quando isto não 
é possível aliviar o seu sofrimento com a terapêutica mais indicada para o caso, sem-
pre a partir da ótica da ciência. Quando os procedimentos utilizados não funcionam, 
muito comumente o profissional vê abalada a sua competência sentindo-se impotente. 
Falarei sobre isso mais adiante. 

Se cabe ao médico curar o doente, cabe ao psicólogo pensar que existe uma pes-
soa com o corpo adoecido. Como já vimos, o ambiente hospitalar variando de acordo 
com a subjetividade de cada indivíduo, pode conduzir a vivências angustiantes, a fan-
tasias catastróficas, a sentimentos de impotência e medo, ou, por vezes, terror e desam-
paro ante a iminência da morte. Além do mais as doenças, de acordo com a sua evolu-
ção, retratam características do seu portador. Neste sentido o psicólogo deve estar se 
apresentando aos pacientes internados e quando perceberem o interesse ou um pedido 
explícito colocar-se a disposição para estar com eles. Nem todos os sujeitos internados 
querem ser atendidos pela equipe psi e isto deve ser respeitado.

O atendimento ao paciente internado pode ser pontual ou em pouquíssimas 
vezes. Desta forma respeita-se a realidade de uma enfermaria por onde passam pro-
fissionais, visitantes e acompanhantes. É notório o quanto as pessoas se organizam 
no tempo que têm para ficarem mais conscientes e promoverem mudanças surpre-
endentes.

Na condição de doente e geralmente com risco de morrer, muitos pacien-
tes se debruçam sobre suas problemáticas na tentativa de fechar situações inaca-
badas e isso facilita inclusive uma morte mais serena, quando não melhoram do 
seu estado geral.

Muitas vezes o papel do psicólogo é “estar com” e neste momento ele empres-
ta toda a sua disponibilidade para aquele que não pode nem falar, mas que está apavo-
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rado frente a morte e não quer ser abandonado. Um carinho, um afago, uma palavra 
ou um aperto de mão faz toda a diferença quando se trata de restituir ao moribundo a 
condição de humano e este também é o nosso papel. 

Acompanhando e cuidando desta pessoa estão os seus familiares e uma equipe 
de profissionais. Tanto quanto o sujeito adoecido, os membros da equipe e os familia-
res também vivem suas angústias, dúvidas e questionamentos, podendo ocorrer tensões 
decorrentes de conflitos, entre ou dentro de cada um desses três segmentos. Diante de 
todos esses aspectos e de outros mais, constata-se a relevância do saber psicológico e 
das múltiplas tarefas do psicólogo, o qual poderá atuar de forma direta (estando com a 
família) ou indireta (trabalhando com a equipe) no contexto hospitalar.

A respeito dos familiares é possível constatar o desgaste do sistema familiar nos 
horários destinados às visitas. Queixumes, cochichos, discussões, reclamações recaem 
sobre o familiar que não está presente, na tentativa de enredar o profissional na teia de 
mal-entendidos que são bastante comuns. Além do mais, a fragilidade e a iminência 
da morte conduzem, muitas vezes, a uma tensão entre esses três segmentos – família, 
equipe e paciente. Por outro lado, a equipe ocasionalmente se vê impotente desinteres-
sando-se do caso. Pode acontecer até de, mesmo sem se dar conta, desistir do paciente. 
As deficiências dos hospitais públicos representam um agravante para todo este qua-
dro. Faltam remédios, material cirúrgico, profissionais, as instalações são inadequadas, 
a limpeza é questionável e assim os familiares responsabilizam os funcionários que 
ali estão como representantes de um sistema de saúde extremamente precário. Faz-
-se necessário, desta forma, o olhar diferenciado de um terapeuta que, utilizando sua 
sensibilidade e os recursos de sua área de saber, facilite uma comunicação mais fluida 
entre eles. Neste sentido é comum o psicólogo atuar junto com um assistente social, 
nos moldes de uma interconsulta. 

Na rede de interações que inevitavelmente acontece, ficam evidentes as ques-
tões relacionais entre profissionais de áreas diferentes, entre eles e os pacientes e seus 
familiares. Todas estas questões interferem positiva e/ou negativamente no desempe-
nho dos profissionais e no estado geral de o doente. 

A literatura sobre trabalhos multidisciplinares em hospitais (Camon, 1995; Cam-
pos, 1995; Brandão, 2000), além de mostrar a necessidade do envolvimento da famí-
lia, destaca a posição de poder dos profissionais, enfatizando a esse respeito o lugar 
do médico. A maneira como a equipe de saúde se relaciona com os familiares é muito 
importante, não só para contar com a sua colaboração no trato com o doente, como 
também para que o próprio familiar se sinta acompanhado e compreendido em suas 
angústias. Torna-se necessário então estar atento a quanto e como o familiar que cuida 
pode se doar. Se o médico, enfermeiro, ou outro membro da equipe, fazendo uso do 
seu conhecimento técnico, recomendar ou prescrever uma série de formas de cuidar, 
sem avaliar as possibilidades objetivas e subjetivas do cuidador familiar de desempe-
nhar as tarefas, todo o trabalho será em vão. Mais do que recomendações, o cuidador 
precisa de pessoas que compreendam suas dores e seus limites. Por vezes este cuida-
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dor também precisa falar de si e não só receber informações. Campos (2000) assim se 
coloca sobre o apoio dado pela equipe ao enfermo e aos familiares: “o profissional de 
saúde constitui-se, por si mesmo, em um agente de suporte, desde que o modo de re-
lacionamento estabelecido seja suportivo” (p.126).

Os profissionais envolvidos com o atendimento ao indivíduo internado preocu-
pam-se especialmente com os familiares que cuidam, já que são eles que vão interagir 
com o enfermo. São desafios à prática desses profissionais: o estresse do cuidador, o 
risco de os doentes serem abandonados e os maus-tratos sofridos por eles – na maio-
ria das vezes infligidos por seus próprios cuidadores. Assim, o atendimento prestado 
tem como principal meta lidar com o enfermo de forma abrangente – considerando os 
aspectos sociais, psicológicos e familiares. 

O êxito na execução dessas tarefas pode levar o parente que cuida a transformar 
a dor num ato criativo, abrindo a possibilidade para saídas saudáveis, tanto no que se 
refere ao cuidado consigo, como no relacionamento com o paciente.

Alguns familiares precisam tanto de cuidados que não deveriam em princípio 
estar no lugar de quem cuida. A insistência para que assumam este papel pode condu-
zir, conforme já tenho dito, a maus-tratos com o paciente, descuido e riscos de aciden-
tes. Há casos em que o próprio cuidador não se dá conta de sua negligência, e quando 
acontece algum acidente a culpa deixa essa pessoa que deveria cuidar completamente 
arrasada. Nesta situação, e sempre que seja necessário, um psicólogo deve atender o 
cuidador individualmente.

Uma prática recente que vem se desenvolvendo é o atendimento em grupos de 
apoio aos familiares de pessoas dependentes.

Romano (1999) resume os benefícios que os familiares podem obter nos grupos 
de apoio, segundo os estudos de Halm: 

Percebem que não estão sós; compartilham sentimentos com pessoas na mes-
ma situação; aprendem que os problemas dos outros são freqüentemente pio-
res que os seus; reduzem ansiedade; aprendem novos métodos de adaptação; 
conseguem uma melhor compreensão da doença e dos cuidados dispensados 
ao doente. (p. 75)

Os confrontos entre os enfermeiros e a família também são dignos de nota. 
Não raro o familiar busca o assistente social para se queixar da enfermagem. É preciso 
lembrar que ambos, familiares e enfermeiros podem estar desgastados e angustiados 
por verem o paciente em estado grave. A possibilidade da morte toca as pessoas en-
volvidas que podem ter as reações mais variadas. A propósito a equipe deve se ajudar 
mutuamente nas reuniões de estudo de caso. As reuniões são o lugar privilegiado para 
os companheiros de jornada trazerem as questões técnicas, administrativas, ouvir, ser 
ouvido, aprender e também compartilhar dúvidas, medos, identificações que, como eu 
já disse, refletem diretamente na relação com o sujeito internado. 
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Cada segmento tem suas características e costuma-se rotular o médico de 
onipotente. O enfermeiro se acha o dono do doente. O psicólogo vê tudo como um 
problema emocional. O que percebo é que todas as áreas competem porque com-
petição e cooperação são características de todo e qualquer grupo. Quando preva-
lece a cooperação o grupo cresce, caso contrário está fadado a esfacelar-se. Saber 
ouvir, abrir-se para aprender, acolher as diferenças e ter certeza da importância da 
sua área de conhecimento são ingredientes fundamentais para um trabalho de equi-
pe produtivo.

Quando um paciente procura um hospital ele espera ser atendido pelo médico. 
Desta maneira o poder do médico é alimentado e até aí nada demais se cada um dos 
outros segmentos estivessem certos do seu poder. Quando isso não acontece podem 
surgir desavenças decorrentes da competição exacerbada entre os membros da equipe. 
Certamente também aí o psicólogo pode contribuir, particularmente se conhece dinâ-
mica grupal e usa os recursos do seu saber, embora esteja vulnerável a todas as vai-
dades humanas como qualquer um de seus companheiros. É de se esperar, no entanto 
que ele esteja aware o suficiente para poder gerir seus sentimentos.

Espero ter deixado claro que não há como transpor o trabalho do consultório 
privado para a instituição hospitalar, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Embora 
caiba a psicoterapia, outras e não menos importantes atividades se fazem necessárias. 
Essas atividades variam em função da demanda de cada lugar, da criatividade do psi-
cólogo e do espaço que é delegado e conquistado por ele.

Procurei apresentar algumas práticas do psicólogo nos hospitais. Tenho clare-
za de não ter esgotado o assunto, até porque não era esta a minha intenção. A título de 
conclusão gostaria de me posicionar a respeito, já que para mim é no mínimo intrigan-
te este trabalho que permite que eu me doe como pessoa e profissional, vivendo con-
flitos, sofrendo as minhas dores pessoais e as dores de cada segmento – profissionais, 
pacientes e familiares. O psicólogo nestas condições precisa ser flexível, não julgar e 
sim compreender, verificar as possibilidades de contato e os impasses nos relaciona-
mentos, estar dentro para empatizar e fora para ter uma leitura mais isenta. Ele precisa 
sentir dor, estar consciente de si, alegrar-se com as conquistas, ser humilde, respeitar 
as diferenças, viver impotência, desânimo, tristeza, muitos lutos e ter esperança. Acre-
dito que tudo isto me tornou mais humana.

Ao término devo dizer que a concepção de homem e de mundo da Gestalt-terapia 
e a sua ênfase na relação estabelecida oferecem os recursos necessários para a prática 
psicológica nos hospitais e, como costumo dizer, nas instituições hospitalares não se 
faz Gestalt-terapia, se é gestalt-terapeuta. É fascinantes ver nos encontros e desencon-
tros, as buscas, as mudanças, a vida e a morte presentes neste grupo tão especial que 
é formado de gente. Antes de doutores e pacientes é preciso olhar as pessoas. É prin-
cipalmente nessa dimensão que a Gestalt vem em meu auxílio. Quanto mais comungo 
dos pressupostos teóricos e filosóficos desta abordagem, mais me sinto capaz de estar 
com os doentes, com suas famílias e com meus companheiros de equipe.
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