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• Do multiprofissional ao interdisciplinar nas equipes hospitalares:
uma reflexão a partir da psicossomática winnicottiana

From the multiprofessional to the interdisciplinary at the hospital staff: a
reflection based on the winnicottian psychosomatics

Rosa Maria Tosta1

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Resumo: Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a questão da interdisciplinaridade
nas equipes multiprofissionais hospitalares. Partindo da demanda de comunicação e
integração entre os profissionais, advinda da prática do psicólogo nos hospitais, coloca-
se a questão: seria a interdisciplinaridade uma utopia? Buscando responder esta questão,
procura esclarecer os termos envolvidos nas práticas multi e inter, profissionais e
disciplinares, tomando como fundamental nas trocas profissionais a questão da
compreensão da relação entre corpo e psique envolvida nos saberes e fazeres dos
profissionais da área da saúde. Para tal, parte-se da psicossomática winnicottiana,
correlacionando-a com a problemática em foco e relata algumas experiências de propostas
de efetivação de equipes de natureza interdisciplinar no âmbito hospitalar, comentando
seus resultados.

Palavras-chave: multiprofissional, interdisciplinar, psicossomática winnicotianna, psicologia
hospitalar, equipes multiprofissionais hospitalares.

Abstract: This work presents a reflection on the queston of interdisciplinarity in
multiprofessional hospital staffs. Starting from the point of communication and integration
demand among the professionals, emerging from the practice of the psychologist in
hospitals, the following question is put forward: would interdisciplinarity be a utopia?
Searching for an answer to this question, an attempt to clarify the terms involved in the
practices of multi and inter is made, considering as fundamental in professional exchanges,
the question of understanding the relation between body and psyche involved in the knowings
and doings of the professionals in the area of health. For this purpose, a link is made from
the winnicotian psychosomatics, relating it to the problem focused, and gives an account
of some experiences of proposals for the effectiveness of staffs of interdisciplinary nature
within the hospital environment, with comments on the results.

Keywords: multiprofessional, interdisciplinary, winnicotian psychosomatics, hospital
psychology, multiprofessional hospital staffs.

1. Introdução
A prática do profissional psicólogo na área hospitalar tem mostrado, de

forma incontestável, a demanda de que sua atuação leve em consideração o
trabalho dos outros profissionais de saúde que atuam na área, especialmente
os médicos e enfermeiros, mas também os fisioterapeutas, nutricionistas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e assistentes sociais.  Olhando na
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perspectiva histórica, a medicina e a enfermagem são responsáveis diretamente
pelo tratamento do paciente e tornaram-se pilares da instituição hospitalar. Em
seguida vieram as disciplinas ligadas à reabilitação, principalmente a fisioterapia
e a nutrição, consideradas áreas de suporte para a ação médica. Pela necessidade
que se apresentou de considerar a condição de vida do paciente, também entrou
em cena o serviço social. Só recentemente, a psicologia pôde adentrar os
hospitais, quando começou a ficar patente, para a própria medicina e para os
meios científicos, a influência dos fatores emocionais no desencadeamento e
curso das doenças e na eficácia de seu tratamento.

O profissional psicólogo pode ficar mais aberto para perceber a demanda
de integração das práticas e dos conhecimentos dos profissionais que atuam
no hospital.  Talvez isso ocorra pelo fato de sua presença, na área hospitalar, ser
relativamente recente, sem lugar previamente delineado e garantido, e, também
por sua formação que enfatiza a abordagem do ser humano como elemento de
uma natureza multifacetada, considerando tanto os aspectos subjetivos, quanto
os culturais e sociais.

Dessa forma, a prática do psicólogo na área da saúde vem gerando
conhecimento, o qual aponta que falhas no processo de comunicação entre os
profissionais estão na base de vários problemas que se apresentam. Tomando
só um exemplo, já é consenso na área psi que o tratamento precisa ser oferecido
ao doente, visto como pessoa, o que entraria em choque com a visão da Medicina
tradicional, cujo foco é a doença e sua cura. Por outro lado, o mesmo exercício
profissional do psicólogo tem evidenciado o conjunto de dificuldades que se
colocam no caminho da integração das práticas, fruto de uma longa história de
especializações. Isso, por vezes, desanima alguns psicólogos, que capitulam
frente o esquema instalado nas instituições hospitalares. Seria efetivamente viável
a troca interdisciplinar nas equipes multiprofissionais em saúde ou constituir-
se-ia ainda numa utopia?

Este trabalho discute algumas das questões que permeiam as buscas de
troca interdisciplinar na área da saúde. No âmbito hospitalar, há vários tipos de
arranjos multi, inter ou trans disciplinares e profissionais. Então, primeiramente,
percebe-se uma confusão no uso dos termos pelos profissionais, o que revela
princípios epistemológicos e teóricos diversos. Outro aspecto salientado nessas
trocas refere-se à concepção das relações entre corpo e psique, com as
diferentes leituras que se fazem do que é corpo nas diferentes áreas de
conhecimento. Neste sentido, a Psicossomática foi uma área de estudos que
surgiu para integrar os conhecimentos das áreas psicológica e biológica acerca
das relações do indivíduo, seu corpo e o adoecimento.

Este artigo privilegia o olhar winnicottiano da psicossomática e do problema
profissional que está enredado nesta área de estudos. Assim, inicialmente,
apresenta sinteticamente a perspectiva da psicossomática winnicottiana, pois
ela pode ajudar a pensar sobre a relação corpo e psique, e, em seguida, há um
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esclarecimento dos termos tais como multiprofissional e interdisciplinar, expondo
algumas das questões correlatas, para relatar em seguida algumas experiências
de propostas de efetivação das equipes de natureza interdisciplinar no âmbito
hospitalar.

2. A contribuição da psicossomática segundo Winnicott
Neste cenário, destacam-se as idéias do psicanalista inglês D. W. Winnicott

acerca da psicossomática, assinalando algumas concepções a ela ligadas. Para
este autor (1990), o soma vem primeiro. O soma seria o corpo em sua acepção
biológica, sem a vivificação dada a ele pelo encontro humano significativo.

Winnicott (1983, 1990, 1993, 1994) enfatiza, no conjunto de sua obra, o
papel fundamental do ambiente favorecedor para que o ser humano possa
constituir-se e viver um self verdadeiro, de natureza criativa, espontânea e
pessoal, o que pressupõe um ser de  existência psicossomática.

Segundo Tosta (2004), a saúde psicossomática é uma conquista do ser
humano em desenvolvimento, na sua inter-relação fundamental com o ambiente.
Pode-se dizer que a saúde psicossomática revela-se por um estado de
integração da psique e do soma, de tal maneira que resulte numa forma humana
de ser e fazer no mundo. Mas podem ocorrer percalços de várias ordens nesse
processo de constituição psicossomática. Essas rupturas constitutivas podem
estar associadas aos chamados transtornos psicossomáticos que seriam
relativos, portanto a algum tipo de fracasso na integração psique-soma.

Winnicott (1966/1969) define transtorno psicossomático como a
persistência de uma cisão na organização do ego do paciente, ou de dissociações
múltiplas, que constituem a verdadeira enfermidade (p.82). Ele adverte que
psicossomático não se refere ao estado clínico relativo à patologia somática ou
funcionamento patológico. O autor trabalha com a idéia de que a própria palavra
psicossomática tanto implica em separação como em união, o que fica mais
evidenciado pelo uso do termo em inglês psycho-somatic em que ele chama a
atenção para o hífen que une e separa.

Winnicott (1993) considera a dissociação uma organização defensiva
bastante primitiva e entende por dissociação as integrações incompletas ou
parciais. Portanto as dissociações teriam a ver com os agentes que separam
enquanto que o hífen remeteria à busca dos agentes que tendem para a coesão
psicossomática. Essa dupla função - união/separação - estaria conectada ao
que o autor considera como o aspecto esperançoso da enfermidade
psicossomática. Ele enfatiza (1966/1969; 1990; 1993) o elemento positivo na
defesa psicossomática, relacionando-o ao fato de que o envolvimento somático
protegeria o indivíduo da sedução da mente sobre a psique, mantendo a
possibilidade ou o potencial de vinculação do corpo à psique.

Em outras palavras, o aspecto positivo da enfermidade psicossomática
seria manter a esperança de integração. Pela doença ou sintoma somático,
pode-se pensar que o paciente busca a cura de duas maneiras:
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• a própria situação de adoecimento impõe à pessoa a vivência de sensações
corpóreas de diferentes qualidades o que poderia viabilizar um acesso à
corporeidade pessoal;

• em geral, o estado de adoecimento leva o indivíduo ao retorno à uma posição
de dependência, que poderia possibilitar um descongelamento de
situações vividas, só catalogadas, mas não experienciadas.
Por outro lado, Winnicott (1993) salienta o aspecto negativo da enfermidade

psicossomática, ligando-a à tendência a dividir o cuidado do corpo do cuidado
da mente, explorando a divisão ambiental dos cuidadores. Em célebre passagem
(1966/1969), o autor assinala a dificuldade enfrentada pelo profissional que
trabalha com o paciente que apresenta o transtorno psicossomático ao afirmar
que haveria necessidade de um profissional que cavalgasse dois cavalos ao
mesmo tempo. Isso seria muito complicado, pelas seguintes razões:

• Dificuldades dos próprios profissionais com sua integração psicossomática.
Afinal, porque os profissionais teriam que ser mais saudáveis de que seus
pacientes? Muitas vezes, quem cuida de quem é questão de convenção
social.

• Os pacientes podem ter mais de uma enfermidade. Além disso, há os
pacientes hipocondríacos, constantemente exigindo exames nos quais
nada pode ser encontrado. Tais situações podem desorientar os
profissionais que os atendem.

• Muitos pacientes são atendidos não por dois, mas por vários médicos e
profissionais de saúde. Então não haveria cisão de cuidados e, sim, a
divisão dos cuidados em inúmeros fragmentos (p. 82-83).
Como conseqüência, o autor descreve o que denomina de disseminação

dos agentes responsáveis. Ocorre que parte dessa fragmentação do cuidado e
dos cuidadores deve-se à própria divisão das especialidades médicas. Como
ilustração, Winnicott, Shepherd e Davis (1994) cita pesquisa de levantamentos
da assistência social, registrando vinte ou mais agências envolvidas no
atendimento de uma só família. No caso de doenças crônicas ou mais graves,
esse quadro tende a acentuar-se pela busca do paciente para ouvir vários
especialistas.

Também Tosta (2001), referindo-se à experiência no atendimento de
crianças com artrite crônica no setor de Reumatologia Infantil do Hospital das
Clínicas, relata que uma das famílias confidenciou-lhe que seguia
concomitantemente todo o atendimento multi-profissional também em outro
grande centro público especializado. Aqui fica evidenciada, além de uma questão
dessa família no estabelecimento da confiança na equipe de atendimento, a
multi-profissionalidade em seu aspecto negativo, enquanto dispersão de cuidado.
Frente a isso, impõe-se a busca de uma comunicação entre os profissionais
que possibilite para o paciente a atualização da esperança de integração.
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3. Especificidade da psicossomática no hospital geral
Sabe-se que o hospital é um lugar de dor, sofrimento, doença e

ocasionalmente morte. Mas também se constitui como espaço para cura,
cuidado, de oportunidade de transformação pessoal e de estilo de vida dos
pacientes e profissionais envolvidos. Nesse ambiente, pode-se perceber a cisão
presente de várias formas. Primeiramente, a própria bifurcação de hospital geral
e psiquiátrico, que assinala a divisão científica e prática entre doenças do corpo
e doenças da mente. Em seguida, destaque-se que no hospital só o paciente
tem corpo!  O médico teria intelecto: tem o saber e o poder sobre a doença. O
psicólogo teria a psique: ele seria dotado de capacidade de acessar o
inconsciente. A assistente social teria acesso aos fatores sociais e ao contexto
de vida. E assim por diante.

A profusão de especialidades profissionais que reflete a larga grade
disciplinar leva a uma fragmentação do paciente e de seu corpo. Quando se
adentra a um hospital infantil, onde encontrar a criança? Quando profissionais
falam com ela ou sobre ela: referem-se a uma pessoa ou a um caso ou a uma
patologia específica? Um facilitador da integração seria cuidar, tratar, ver, ouvir,
manipular, tocar e referir-se à criança como uma pessoa inteira.

Lembrando as palavras de Winnicott (1966): É um triste resultado dos
avanços da Medicina moderna a inexistência de um choque pessoal entre o
paciente e o médico como pessoas inteiras: é feita uma visita ao médico, é
encontrado um processo de doença, prescrito um tratamento e a doença é curada,
mas ninguém travou conhecimento com ninguém, nenhuma pessoa chocou-se
com outra ( p. 167).

Como resposta a essa questão pertubadora, surgiu todo um movimento
de humanização da assistência hospitalar, recomendando que seja resgatado o
lugar da pessoa do paciente. Também têm sido feitas inúmeras proposições
dentro da área da comunicação e interação entre médico-paciente, inclusive
dentro da chamada Psicologia Médica.

Por outro lado, a problemática apresentada remete ao domínio de um saber
médico prevalente na instituição hospitalar. Haveria possibilidade de outros
discursos e saberes atravessarem a tarefa assistencial nos hospitais?

4. Em busca de definições: da multiprofissionalidade e da
interdisciplinaridade

Em trabalhos da área, percebe-se que os termos multiprofissional e
interdisciplinar são usados inúmeras vezes indistintamente. Consultando o Novo
Dicionário Aurélio (Ferreira, 1999), encontramos a definição de interdisciplinar
como comum a duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento. O prefixo
inter indica, portanto, uma posição intermediária. Já o prefixo multi refere-se a
muito ou numeroso. Encontra-se o termo multidisciplinar como referente a, ou
que abrange muitas disciplinas.
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O que se deduz então, é que o prefixo multi indicaria uma quantidade de
disciplinas ou de profissionais. Por outro lado, a utilização do prefixo inter estaria
sugerindo uma qualidade ou posição que implicaria numa troca entre as disciplinas
ou profissionais envolvidos.

Consultando a literatura especializada, vários autores referem - se ao livro
de Japiassú de 1976 - “Interdisciplinariedade e patologia do Saber” - que faz uma
esclarecedora distinção entre os termos multiprofissional  e interdisciplinar. Para
o autor o nível multidisciplinar caracteriza-se pela troca de informações entre
duas ou mais especialidades, mas sem que as disciplinas envolvidas sejam
modificadas ou enriquecidas de alguma forma.

Por outro lado, o nível de troca interdisciplinar engendra possibilidade de
modificação ou enriquecimento na estrutura conceitual. Esta fundamenta cada
especialidade envolvida nas trocas multiprofissionais, possibilitando a
incorporação ou criação de novos conhecimentos. Nas palavras do autor, o nível
da interdisciplinaridade implica em que cada um esteja impregnado de um espírito
epistemológico suficientemente amplo, para que possa observar as relações de
sua disciplina com as demais, sem negligenciar o terreno de sua especialidade
(p.35). Vasconcelos (2002), adotando como fundamentação principal a teoria da
complexidade de Edgar Morin, salienta que as diferenças entre as várias
especialidades vão além das fronteiras das disciplinas e incluem paradigmas,
campos epistemológicos, profissões e campos de saber/fazer.  Acrescenta que
utiliza o termo interdisciplinaridade em sua acepção mais ampla e abrangente,
inclui mas vai muito além das disciplinas (p. 111).

É compartilhando essa noção que se utiliza o termo interdisciplinar no
presente trabalho, sem adentrar na discussão das outras possibilidades de
arranjos entre práticas que poderiam ser assinaladas, como por exemplo a
transdisciplinaridade2.

Vasconcelos (2002) avança na delimitação entre multi e inter e, partindo
das classificações sugeridas por Japiassú, apresenta um quadro elucidativo
dos tipos de práticas. Dele destacam-se as conceituações das práticas multi e
inter. Define as práticas multi como a gama de campos de saber que se propõem
simultaneamente, mas sem fazer aparecer as relações existentes entre eles.
Acrescentando que o tipo de sistema aí é de um só nível e de objetivos únicos;
sem nenhuma cooperação. Em contraste, as práticas inter podem ser
consideradas como aquelas em que há interação participativa que inclui a
construção participativa que inclui a construção e pactação de uma axiomática
comum a um grupo de campo de saber conexos, definida no nível
hierarquicamente superior, introduzindo a noção de finalidade maior que redefine
os elementos internos dos campos originais. Neste caso, portanto, temos um
sistema de dois níveis e de objetivos múltiplos; coordenação procedendo do
nível superior; tendência à horizontalização das relações de poder (p.112).

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 3/06: 61-73



67

O autor identifica que as práticas multi são freqüentes no campo da saúde,
em que os profissionais trabalham cada um por si, unidos apenas pelo
atendimento ao paciente, tendo uma coordenação apenas administrativa.

 Por outro lado, as práticas inter levam a uma verdadeira aprendizagem
mútua e uma recombinação dos elementos de cada disciplina ou especialidade.
Cita como exemplo deste tipo de prática o movimento de desinstitucionalização
de vários serviços de saúde mental brasileiro, inspirados na antipsiquiatria italiana.

5.  Do multiprofissional ao interdisciplinar
5.1 Dos obstáculos

O principal obstáculo para as práticas interdisciplinares é o chamado
profissionalismo. Concorda-se com Vasconcelos (2002) quando ele comenta
que tais práticas convivem na realidade com uma “sombra” espessa de um
conjunto de estratégias de saber/poder, de competição intra e intercorporativa e
de processos institucionais e socioculturais muito fortes, que impõem barreiras
profundas à troca de saberes e às práticas interprofissionais  colaborativas e
flexíveis (p.116).

Em conseqüência, há os fatores subjetivos envolvidos, pois a profissão
leva o indivíduo a construir uma forte identidade social, que inclui um
reconhecimento de um saber, competências e habilidades, além de implicar em
determinado status social que provê segurança pessoal. Também Vasconcelos
(2002) e Della Nina (1995, 1996) chamam a atenção para a força deste aspecto
subjetivo na possibilidade de interdisciplinaridade. A situação de abertura exigida
pela equipe interdisciplinar implica em poder colocar-se na posição de não saber
e não saber fazer o que levaria a um grande risco de perder toda uma condição
já adquirida na profissão escolhida o que acarreta em geral a emergência de
fortes esquemas defensivos.

Della Nina (1995) considera que, para conseguir um nível de funcionamento
interdisciplinar, é preciso trabalhar e vencer obstáculos de ordem afetivo-cognitiva
dos componentes das equipes. O autor acrescenta que um desses obstáculos
refere-se ao sentimento de pertença e assinala que as ansiedades emergentes
disparam um funcionamento mental primitivo que inibe o chamado impulso para
aprender com a experiência (referindo-se explicitamente ao impulso epistemofílico
de Bion), que seria necessário para a troca interdisciplinar (p.44).

5.2 Dos tipos de discursos
Considerando que tem sido apontada como solução ideal na assistência

em saúde a formação de equipes, visando a um trabalho interdisciplinar,
Figueiredo (1997) aborda a questão das equipes multiprofissionais no âmbito
hospitalar. A autora chama tais equipes de “the dream team”. Essa expressão
remete à questão que foi colocada de início, ou seja, se as equipes
interdisciplinares representariam uma proposta ideal dos profissionais envolvidos.
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Além disso, ela também julga que as equipes multiprofissionais não garantem
por si mesmas um trabalho integrativo dos cuidadores e dos pacientes.

Segundo Figueiredo (1997), há 2 tipos de discursos nessas equipes:
1. Um predominante que defende as especialidades, com fronteiras rígidas

ou com áreas de trânsito entre elas (conversas no corredor ou em reuniões). No
primeiro tipo, há na verdade um esvaziamento do sentido de equipe, pois cada
profissional faz a sua parte sem interferência dos demais. No segundo caso, há
uma pequena troca, mas que parece depender mais de um exercício de
persuasão de cada especialista.

2. Outro menos usual que defende a implosão das especialidades,
aparecendo nas estruturas intermediárias da Saúde. Aqui o profissional é
chamado a atuar nos diferentes dispositivos valendo-se de um referencial
comum, nem sempre bem definido, para promover a saúde mental ( p.61). A
autora adverte que, neste tipo de discurso, há o perigo de criarem-se
superespecialistas, o que contraria o objetivo da proposta.

Destaca-se, ainda, a análise que Figueiredo (1997) faz dos arranjos
multiprofissionais, utilizando classificação de Costa que se preocupa com a ética
que rege a ação dos profissionais de saúde. Temos, então, que a comunicação
nas equipes multiprofissionais segue três modelos de discurso ético: 1. o modelo
médico ou prevalência de ética tutelar. 2. modelo psicológico ou prevalência da
ética da interlocução. 3. modelo psicossocial ou prevalência da ética social. Na
ética tutelar, há um discurso que expressa causa fisiológica ou objetivada dos
distúrbios. O sujeito é privado de razão, de vontade. Ele predomina na área
médica e aparece independentemente da disciplina.  Ex: “Vamos controlar sua
insônia”, ou “ele não tem uma sexualidade definida”. Neste tipo de discurso, o
denominador comum é a objetivação do sintoma ou doença como algo que o
sujeito tem, que o acomete, e sobre o qual ele tem pouco a fazer (p. 63).

Na ética da interlocução ou ética da moral privada, não há uma assimetria
tão marcada entre sujeito e agente terapêutico (p. 64). O paciente é julgado
competente para buscar soluções junto com o profissional que o atende, abrindo
possibilidade de reflexão sobre si. Aqui a autora destaca o papel da psicanálise
que parte da interlocução para chegar à elocução. Ela pretende fazer com que o
sujeito apresente-se com quantas palavras puder.  É dessa forma que o analista
pode lançar o falado a outras significações.

No terceiro modelo, há o predomínio da ética pública em que se define
sujeito e agente terapêutico como cidadãos e iguais. Aqui há equivalência ou
priorização da virtude política em relação à virtude terapêutica. Há, então, uma
procura por mudanças amplas nos dispositivos de assistência e uma ênfase
em práticas grupais e coletivas.

Saliente-se que aqui a distância entre ideal e real conta a favor, pois esses
discursos tendem a mesclar-se e podemos pensar na possibilidade das éticas
atravessarem-se na prática e refletir sobre seus efeitos (Figueiredo, 1997, p.65).
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6. Experiências e propostas
Inicialmente, relata-se o trabalho de Pérez-Ramos (1990) que, ao propor

um modelo integrativo dos três níveis de prevenção (primária, secundária e
terciária) em saúde mental, destinado à estruturação de programas de
estimulação precoce, discute a importância de haver um crescimento das equipes
de profissionais ligados a tais programas. Considerando haver as modalidades
de trabalho unidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, a autora caracteriza
como crescimento de equipes de saúde, a possibilidade de passagem e
ultrapassagem entre tais modalidades em que se destaque um contexto de
recíproca aprendizagem, extrapolando as fronteiras que limitam os campos
convencionais de atuação dos componentes da equipe, seja dentro das próprias
especialidades seja no papel que desempenham junto à criança.  (p.72). Um
aspecto diferenciador e bastante atual em sua proposição é a inclusão dos
familiares e mesmo das crianças, na qualidade de mediadores nas equipes de
saúde, ao lado dos diversos profissionais.

Já mais especificamente dentro da área hospitalar, pesquisa recente
realizada por Santos (2005) buscou analisar a prática interdisciplinar na equipe
de transplante cardíaco no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Entre outros
objetivos, procurou responder se existia de fato um trabalho interdisciplinar na
equipe multiprofissional da Instituição e como seus participantes avaliavam a
interdisciplinaridade. A autora concluiu que, embora o trabalho interdisciplinar
seja buscado por todos, mesmo com conceituações diferentes, a sua efetividade
é prejudicada pela falta de infra-estrutura institucional e pela própria diferença de
concepção sobre a interdisciplinaridade. Avaliou que há um descompasso entre
o desejo e a prática de interdisciplinaridade dos profissionais envolvidos na equipe
multiprofissional estudada.

Percebendo que é necessário trabalhar com os vários tipos de obstáculos
e estar conscientes dos discursos que atravessam as práticas das equipes,
foram selecionadas algumas ilustrações de experiências de equipes
interdisciplinares que se apresentaram como propostas de realização da tarefa
interdisciplinar. O que parece ser um ponto comum entre as proposições é a
necessidade de que essas equipes possam constituir-se enquanto grupos. Para
isso, precisam de um espaço e de um tempo de encontro que possam garantir
uma interação e uma comunicação efetiva. Também é necessário que haja uma
coordenação voltada para consecução do objetivo interdisciplinar.

Uma das propostas freqüentemente citadas neste aspecto é a dos
chamados grupos de reflexão sobre a tarefa assistencial. No âmbito hospitalar,
esses grupos podem ser formados por diferentes profissionais como também
médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Assim, Maldonado
(1989) propõe o que denomina de grupo de reflexão interdisciplinar em que os
profissionais convergem as ópticas, priorizando a busca de um nível mais
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qualificado de assistência ao paciente. Coloca como bases teóricas as
psicoterapias grupais, salienta que não há temas predeterminados e que a
coordenação procura facilitar um clima de liberdade de expressão (p.175). Relata
sua experiência na coordenação de equipes multiprofissionais em hospitais
públicos e privados do Rio de Janeiro, incluindo grupos de reflexão em setor
específico, no caso UTI neonatal. Os grupos reuniam-se regularmente por, no
mínimo, uma hora de encontro. Os assuntos emergiam espontaneamente e o
coordenador buscava analisar a situação apresentada à luz da interação das
três vertentes básicas - equipe de saúde, paciente/família, contexto assistencial
(p.176).

Um outro tipo de proposição é a que Della Nina (1995, 1996) nomeia de
grupos de abordagem interdisciplinar, em que se pode perceber uma situação
grupal de aprendizagem. Antes o autor preocupa-se em caracterizar a equipe
interdisciplinar como aquela que consegue os níveis emocional e interacional de
“grupo de trabalho”; apresenta rotatividade de papéis em reuniões grupais, com
capacidade de assumir a tarefa como líder e, por meio de uma comunicação
rica e diversificada entre seus integrantes ou com outros grupos, aprende com
o desenvolvimento da tarefa grupal (1995, p.44).

Também recomenda, como importante para atingir a interdisciplinaridade,
introduzir uma coordenação nas equipes, encarregada de lidar com o conjunto
de fatores inconscientes, que podem constituir-se como obstáculos à tarefa
grupal, assim como aqueles característicos do processo grupal. Em trabalho de
1996, Della Nina relata sua experiência como coordenador-psicanalista, por quatro
anos, de grupos interdisciplinares na Casa da Gestante de Alto Risco em hospital
público da periferia de São Paulo. Descreve o grupo de caráter multiprofissional,
artificialmente constituído, pois compunha-se dos  profissionais que trabalhavam
no mesmo local, tendo uma tarefa comum. O autor, partindo de Pichon-Rivière,
destaca que a heterogeneidade de composição e a homogeneidade de propósito
são fatores de enriquecimento do processo grupal e considera que são
fundamentais para que se possa alcançar altos níveis de potencialidade
interdisciplinar (p.223).

Esse assinalamento chama a atenção para o fato de que a
interdisciplinaridade parte da multiplicidade profissional. O autor descreve que,
no início do processo, predominava um clima persecutório, de desconfiança e
rigidez na linguagem. Como estratégia, o coordenador procurou não interpretar
e, sim, levar os participantes a aprimorarem sua comunicação, solicitando,
quando necessário, que explicassem o que fosse necessário para tornar a
mensagem compreensível para os outros participantes. Observou também,
como elemento defensivo, a formação de subgrupos profissionais, em que cada
especialidade procurava minimizar a ameaça que a multiprofissionalidade parecia
representar.
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Com o passar do tempo, houve uma redução da ameaça e cada
participante já podia expressar sua forma particular de pensar. Então, o
coordenador tinha o importante papel de expressar a aceitação das diferentes
maneiras de pensar, fazendo uma síntese do que se passava no grupo.
Destaque-se a importante função de holding ou continência que o coordenador
ofereceu para que as questões emocionais pudessem ser vividas. Ao final do
processo grupal, o autor avaliou que os participantes puderam atingir a capacidade
de pensar colaborativamente com os demais sem perder sua singularidade de
pensamento e criatividade, chegando ao estado de mente que possibilita a
aprendizagem pela experiência e um salto qualitativo para a condição de
interdisciplinaridade (p.228).

Como afirma Winnicott (1967), ao analisar o agrupamento composto de
várias categorias profissionais que formava a Associação de Psicologia e
Psiquiatria Infantil da qual participava, o grupo multiprofissional deve ser analisado
em relação aos fatores que agem contra a coesão. Afirma que podemos ter três
situações: não-integração, desintegração e de-integration ou anulação da
integração, que aparece como cisão na defesa. Para chegar a constituir um
grupo, os participantes precisam poder correr o risco da desintegração, daí a
importância de uma coordenação que faça as vezes do ambiente facilitador, ou
seja, aquele que favorece a integração.

7.  Considerações Finais
 Pode-se perceber que a multiplicidade de disciplinas ou profissionais por

si só não garante uma troca ou uma qualidade de comunicação como parecem
pretender os trabalhos que objetivam mostrar benefícios nesse sentido só pelo
fato de organizarem-se equipes multiprofissionais.

Pelo que se apresentou, quando este trabalho tratou da psicossomática e
a disseminação dos agentes cuidadores, ressalte-se que a multiplicidade, a
princípio, mostra-se como fator de fragmentação de cuidados, sendo assim um
fator negativo quando se pensa em integração. Quando se focalizam os contextos
hospitalares o que pode mostrar-se são equipes multiprofissionais
freqüentemente montadas para a rotina de trabalho de assistência ao paciente.
No entanto saliente-se que a possibilidade de interdisciplinaridade engendra-se
a partir da própria diversidade que, pode ser também um elemento para a
integração.

Tendo como panorama de fundo o princípio winnicottiano do paradoxo, o
que se desvela é o pluralismo de saberes e fazeres mas, contemplando sempre
a singularidade, o que dentro da perspectiva pós-moderna da complexidade,
seria, ao mesmo tempo, considerar o múltiplo, sem perder de vista a unidade.
Assim pode-se pensar em formas de práticas nessas equipes hospitalares
multiprofissionais que atualizem uma troca efetiva entre os saberes e fazeres
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dos profissionais envolvidos, buscando uma interdisciplinaridade. Então estar-
se-ia privilegiando a busca de integração de cuidados e de cuidadores que
pudesse corrigir a dispersão na multiplicidade de especialidades e a dissociação
de cuidados.

A interdisciplinaridade não é, portanto, uma tarefa fácil e demanda muito
esforço por parte de todos os profissionais comprometidos com a questão. É
preciso que haja conexão entre os profissionais, interação e comunicação efetiva
entre os modos de olhar os fenômenos, uma permeabilidade na posição de
cada um, com possibilidade de permutar o lugar de liderança de acordo com a
situação em foco. Nesse caso, cada profissional pode ser afetado pelo contato
com as demais especialidades, permitindo que seu campo de visão se modifique
e amplie.

Voltando a questão inicial: seria a interdisciplinaridade uma possibilidade
ou uma utopia? Conclui-se que de um lado é uma utopia, pois muitos trabalhos
desenvolvidos revelam o caráter de precariedade dessas equipes e a distância
entre as propostas idealizadas e sua realização. Há para isso uma grande
variedade de fatores: ordem epistemológica, política, institucional, psicológica
etc. Foram destacadas aqui algumas dessas razões que explicam a defasagem
entre o pretendido e o praticado, como o profissionalismo e os aspectos
subjetivos.

Mas a própria busca da utopia mantém a esperança da possibilidade. Esta
é reforçada pelo relato de experiências bem sucedidas, das quais descrevi apenas
duas à guisa de ilustração. Além disto, a prática pessoal do autor no âmbito
hospitalar, enquanto pesquisador e supervisor, assim como realizando
intervenção junto às equipes profissionais tem mantido alimentada a esperança
de que a interdisciplinaridade pode ser uma tarefa possível de realização, embora
exija tempo, paciência, abertura e flexibilidade por parte do psicólogo.

Embora as dificuldades sejam extremamente complexas, o autor alinha-
se entre os profissionais psicólogos que mantêm a esperança e acreditam na
possibilidade de comunicação e integração interdisciplinar nas equipes
multiprofissionais.
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