
PARTE I

Princípios Gerais



CAPÍTULO 1

PRINCÍPIOS GERAIS DA ENTREVISTA

Este livro considera as entrevistas psiquiá-
tricas com o objetivo de compreender e

tratar as pessoas com problemas emocionais
ou com doenças psiquiátricas. Ele não consi-
dera princípios ou técnicas destinados a pes-
quisa, procedimentos judiciais ou avaliação da
adequação para emprego, o que geralmente
envolve terceiros ou uma motivação não-tera-
pêutica. Essas entrevistas possuem pouco em
comum com aquelas descritas aqui, exceto pelo
fato de que podem ser conduzidas por um pro-
fissional da saúde mental.

Acreditamos que são necessários vários anos
para que um estudante iniciante se torne um
entrevistador qualificado. No entanto, o tempo
em si não cria um entrevistador psiquiátrico ex-
periente. O treinamento nas ciências básicas da
psicodinâmica e da psicopatologia é essencial,
além dos professores médicos qualificados, que
entrevistam os pacientes na presença dos alunos
e que também observam e discutem as entrevis-
tas conduzidas pelos estudantes.

Freud forneceu os fundamentos do nos-
so atual conhecimento da psicodinâmica,
apesar de outros terem ampliado e estendi-
do seus conceitos. Incluímos contribuições
da psicologia do ego, da teoria das relações
de objeto, da psicologia comportamental, da
psicologia do self, da psicologia relacional e
da psicologia intersubjetiva, embora nem

sempre identificadas como tais. Qualquer
tentativa sistemática de integrar essas teo-
rias está bem além do escopo deste livro. Elas
são tratadas resumidamente no Capítulo 2,
“Princípios Gerais da Psicodinâmica”, jun-
tamente com as influências biológicas no
comportamento. Preferimos uma orientação
teórica eclética ou pluralística.

Depois de dois capítulos introdutórios, a
próxima parte discute as mais significativas sín-
dromes clínicas e tipos de personalidade, que
são determinantes importantes do desdobra-
mento da entrevista e dos problemas poste-
riores no tratamento. Cada um desses capítu-
los clínicos começa com uma discussão sobre
a psicopatologia, os achados clínicos e uma
formulação psicodinâmica. Dessa forma, eles
discutem o comportamento característico na
entrevista e oferecem conselhos referentes à
condução da entrevista para cada tipo de pa-
ciente. As vinhetas clínicas apresentadas
neste livro foram extraídas, em sua grande
parte, de nossa prática clínica ou da nossa
experiência no ensino.

Essa abordagem não significa que essas se-
jam as técnicas “corretas” ou que alguém pos-
sa aprender a entrevistar memorizando-as.
Nosso estilo de entrevistar não agradará nem
será adequado igualmente a todos os leitores.
No entanto, há estudantes que têm poucas
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oportunidades de observar as entrevistas de
médicos experientes ou de serem observados.
Embora este livro não possa substituir um bom
ensino clínico, ele pode fornecer alguns vis-
lumbres úteis de como médicos experientes
conduzem entrevistas.

Uma segunda razão para fornecer respos-
tas clínicas específicas tem origem nas ha-
bituais e equivocadas interpretações dos
princípios abstratos da entrevista. Por exem-
plo, um supervisor que sugeriu a um aluno
“interpretar a resistência do paciente” mais
tarde foi informado de que o terapeuta inex-
periente disse o seguinte ao paciente: “Você
está sendo resistente”. Só depois de o pa-
ciente ter reagido negativamente é que o
estudante compartilhou o fato com seu su-
pervisor e reconheceu seu erro. Após o su-
pervisor mostrar a sensibilidade do pacien-
te à censura e a necessidade de cuidado, o
residente refez sua forma de expressar, for-
mulando: “Parece que você acha que isso não
é um problema para um psiquiatra” ou “Al-
gumas das minhas perguntas parecem irre-
levantes?”.

A Parte III trata das situações de entrevis-
tas em que os entrevistados apresentam pro-
blemas especiais. Elas poderão envolver um
paciente com alguma síndrome ou doença.
Aqui, a ênfase deixa de estar no tipo especí-
fico da psicopatologia e passa a estar nos fa-
tores inerentes ao quadro clínico, os quais
poderão ter prioridade na determinação da
conduta do entrevistador. A consulta reali-
zada na ala de um hospital geral ou o pa-
ciente com uma característica diferente po-
dem servir de exemplo.

A parte final deste livro está reservada para
questões técnicas especiais que influenciam a
entrevista psiquiátrica, como anotações, e-mail
e o papel do telefone, incluindo o celular ou
pager do paciente.

A ENTREVISTA CLÍNICA

Uma entrevista profissional difere de outros
tipos de entrevistas em que um indivíduo está
consultando alguém que é considerado um
especialista. Espera-se que o “profissional” ofe-
reça alguma forma de ajuda, seja ele advoga-
do, economista, arquiteto, psicólogo, assistente
social ou médico. Na entrevista médica, tra-
dicionalmente, uma pessoa está sofrendo e
deseja alívio; espera-se, então, que o outro for-
neça esse alívio. A esperança de obter ajuda
para aliviar seu sofrimento motiva o paciente
a expor-se e a “contar tudo”. Esse processo é
auxiliado pela confidencialidade da relação
médico-paciente. Na medida em que o pa-
ciente considera o médico como uma po-
tencial fonte de ajuda, fala mais ou menos
livremente sobre qualquer assunto que ache
ser pertinente à sua dificuldade. Portanto,
com freqüência é possível obter uma consi-
derável quantidade de informações sobre o
paciente e seu sofrimento apenas ouvindo o
que ele tem a dizer.

A Entrevista Psiquiátrica

A entrevista psiquiátrica difere das entrevistas
clínicas em geral em uma série de aspectos.
Como Sullivan demonstrou, o psiquiatra é
considerado um especialista no campo das re-
lações interpessoais; conseqüentemente, o pa-
ciente espera encontrar mais do que um sim-
pático ouvinte. Qualquer pessoa que justifi-
cadamente procura ajuda psicológica espera a
direção do especialista na entrevista. O médico
demonstra essa perícia pelas perguntas que faz,
por aquelas que não faz e por determinadas
atividades, as quais são apresentadas mais
adiante. A busca pela entrevista clínica tradi-
cional é voluntária e, de modo geral, acompa-
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nhada da cooperação do paciente. Embora essa
situação seja o padrão em muitas entrevistas
psiquiátricas, há ocasiões em que a pessoa en-
trevistada não foi voluntariamente à consulta
do especialista em saúde mental. Essas entre-
vistas são discutidas em separado, mais adian-
te, neste livro (ver Cap. 13, “Paciente Psicóti-
co”; Cap. 14, “Paciente Psicossomático”; e
Cap. 17, “Paciente Hospitalizado”).

Geralmente, as entrevistas médicas em
áreas não-psiquiátricas enfatizam a história
médica, com o propósito de obter informa-
ções que facilitarão o estabelecimento de um
diagnóstico correto e a instituição do trata-
mento adequado. Essa entrevista está progra-
mada para a doença presente, a história passa-
da, a história familiar e a revisão dos sistemas.
Dados relativos à vida pessoal são importan-
tes quando podem interferir na doença atual.
Por exemplo, se um paciente descreve práti-
cas sexuais inseguras, o entrevistador pergun-
tará se ele já teve uma doença venérea ou se
foi testado para HIV. Caso o paciente fique
em dúvida em relação à privacidade dos regis-
tros escritos, essa informação poderá não ser
registrada. O psiquiatra também está interes-
sado nos sintomas, na data de início e nos fa-
tores significativos da vida do paciente que
possam estar relacionados à sua condição. No
entanto, o diagnóstico psiquiátrico e o trata-
mento estão baseados na história geral de vida,
bem como na doença atual. Isso inclui o esti-
lo de vida, a auto-estima, os padrões tradicio-
nais de enfrentamento e o relacionamento com
outras pessoas.

O paciente clínico acredita que seus sinto-
mas ajudarão o profissional a compreender
sua doença e a prescrever o tratamento efi-
caz. Normalmente, ele deseja contar ao
médico qualquer coisa que pensa estar rela-
cionada à sua doença. No entanto, muitos
sintomas psiquiátricos envolvem funções

defensivas do ego e representam conflitos psi-
cológicos inconscientes (ver Cap. 2, “Princí-
pios Gerais da Psicodinâmica”). Da mesma
forma que o paciente se defende da ciência
desses conflitos, também os esconde do en-
trevistador. Por isso, embora esteja motivado
a revelar-se para obter alívio do seu sofrimen-
to, o paciente psiquiátrico também está moti-
vado a esconder seus sentimentos mais pro-
fundos e as causas fundamentais do seu trans-
torno psicológico.

O medo do paciente de olhar além das
suas defesas não é a única razão para escon-
der fatos na entrevista. Toda pessoa está pre-
ocupada com a impressão que causa nos
outros. Com freqüência, o médico, como
uma figura de autoridade, representa, de
forma simbólica, os pais do paciente; por
isso, as suas reações são especialmente im-
portantes para este. Na maioria das vezes, o
paciente deseja obter o amor ou o respeito
do médico, mas podem ocorrer outros pa-
drões. Se suspeitar que alguns dos aspectos
menos admiráveis da sua personalidade es-
tão envolvidos em sua doença, o paciente
poderá relutar em revelar tal material até que
tenha certeza de que não perderá o respeito
do entrevistador ao se expor.

Entrevistas para Diagnóstico e Terapia

Em geral, ocorre uma falsa distinção entre a
entrevista para diagnóstico e a terapêutica.
A entrevista que está totalmente orientada
para estabelecer um diagnóstico dá ao pa-
ciente a impressão de que ele é um espéci-
me da patologia sendo examinado, o que de
fato o inibe quanto à revelação dos seus pro-
blemas. Se existe algum sinal do sucesso de
uma entrevista, esse é o grau do sentimento
de compreensão recíproca desenvolvido pelo
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paciente e pelo médico. Freqüentemente, o
iniciante interpreta essa afirmação de for-
ma equivocada, como um conselho para for-
necer reasseguramento ou aprovação. Por
exemplo, declarações que iniciam com “Não
se preocupe” ou “Isso é perfeitamente nor-
mal” são tranqüilizantes, mas não empáti-
cas. Observações como “Sei o quanto você
se sente mal...” ou aquelas que mencionam
as circunstâncias nas quais o paciente ficou
“perturbado” são empáticas. Uma entrevis-
ta focada em compreender o paciente for-
nece informações diagnósticas mais valio-
sas do que aquelas que buscam descobrir a
psicopatologia. Mesmo que o entrevistador
acredite que estará com o paciente apenas
por uma vez, é possível uma interação tera-
pêutica verdadeira.

Entrevistas Iniciais e Posteriores

À primeira vista, a entrevista inicial poderia
ser definida, de forma lógica, como a primei-
ra entrevista do paciente com um profissio-
nal, mas, de um certo modo, essa definição
não está correta. Todo adulto teve um contato
anterior com um médico e tem uma maneira
característica de se comportar nessa situação.
O primeiro contato com um profissional da
saúde mental é apenas o mais recente em uma
série de consultas com profissionais de saúde.
A situação é mais complexa com o paciente
que já se submeteu à psicoterapia ou que te-
nha estudado psicologia, porque isso o faz
chegar, antes da sua entrevista psiquiátrica ini-
cial, no ponto do autoconhecimento que exi-
giria vários meses de tratamento com uma
outra pessoa. Também existe a questão do
tempo: Qual a duração da entrevista inicial?
Uma, duas ou cinco horas? Certamente exis-
tem questões que diferenciam a entrevista ini-

cial das posteriores; no entanto, essas, em ge-
ral, compreendem mais de uma sessão. Os as-
suntos que podem ser discutidos com deter-
minado paciente na primeira ou na segunda
entrevista, com outros pacientes, não pode-
rão ser discutidos antes de dois anos de trata-
mento. Ao longo deste livro, alertamos sobre
os assuntos que deverão ser discutidos nas pri-
meiras sessões e sobre aqueles que serão dei-
xados para fases posteriores do tratamento.
Uma precisão maior necessitaria da discussão
sobre sessões específicas com pacientes espe-
cíficos. Apresentamos, aqui, vários exemplos
oriundos de nossas próprias consultas.

Este livro discute a consulta e a fase inicial
da terapia, que poderá levar poucas horas, al-
guns meses ou mesmo mais tempo. O entre-
vistador usa os mesmos princípios básicos nas
primeiras entrevistas e no tratamento mais
prolongado.

Dados da Entrevista

Conteúdo e Processo

O conteúdo de uma entrevista refere-se tan-
to à informação factual fornecida pelo pa-
ciente quanto às intervenções específicas do
entrevistador. Muito do conteúdo pode ser
transmitido verbalmente, embora ambas as
partes também se comuniquem por meio do
comportamento não-verbal. Com freqüên-
cia, o conteúdo verbal não está relacionado
à mensagem real da entrevista. Alguns exem-
plos comuns são o paciente que corta um
pedaço de papel em pedacinhos ou que se
senta com uma postura rígida e os punhos
cerrados, ou uma mulher sedutora que ex-
põe suas coxas e provoca, não-verbalmente,
de forma culposa, um olhar furtivo do en-
trevistador. O conteúdo envolve mais do que
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o significado das palavras do paciente en-
contrado no dicionário. Também diz respei-
to, por exemplo, ao estilo de linguagem do
paciente – uso das formas verbais ativa ou
passiva, jargão técnico, comunicação colo-
quial ou ordens freqüentes.

O processo da entrevista refere-se ao desen-
volvimento da relação entre o entrevistador e
o paciente. Esse processo está especialmente
vinculado ao significado implícito da comu-
nicação. O paciente apresenta vários graus de
consciência do processo, principalmente vi-
venciada na forma das suas fantasias sobre o
médico e um senso de confidência e confian-
ça nele. Alguns analisam o médico, especu-
lando sobre o porquê de ele dizer determi-
nadas coisas em determinados momentos.
O entrevistador se esforça no sentido de uma
consciência contínua dos aspectos do pro-
cesso, como: “Por que usei essas palavras na
minha observação?” ou “Por que o paciente
me interrompeu nesse momento?”.

O processo inclui a maneira pela qual o
paciente conta os fatos para o entrevistador.
Ele se mostra isolado, sedutor, agradável, char-
moso, arrogante ou evasivo? Seu modo de con-
tar poderá ser fixo ou variar com freqüência
durante a entrevista. O entrevistador aprende
a ter consciência das suas próprias respostas
emocionais ao paciente. Se ele as examinar à
luz do que o paciente acabou de dizer ou fa-
zer, poderá melhorar sua compreensão sobre
a interação. Por exemplo, poderá começar a
ter dificuldade de concentrar-se no discur-
so de um obsessivo-compulsivo e, por isso,
achar que o paciente está usando as pala-
vras mais para evitar contato do que para se
comunicar. Em outra situação, a resposta
emocional do próprio médico poderá aju-
dá-lo a reconhecer uma depressão subjacente
do paciente ou, ainda, que este é totalmen-
te narcisista ou borderline.

Dados Introspectivos e de
Observação

Os dados comunicados na entrevista psi-
quiátrica são tanto introspectivos quanto de
observação. Dados introspectivos incluem o
relato do paciente sobre seus sentimentos e
experiências. Em geral, esse material é ex-
presso verbalmente. Dados de observação en-
volvem o comportamento não-verbal do pa-
ciente e do entrevistador. O paciente não
possui consciência da importância da comu-
nicação não-verbal e do seu momento em
relação ao conteúdo verbal. A comunicação
não-verbal comum envolve as respostas
emocionais do paciente, como choro, risos,
rubor e agitação. Uma forma muito impor-
tante pela qual se comunica os sentimentos
é pelas características físicas da voz. O en-
trevistador também observa o comporta-
mento motor do paciente para inferir pro-
cessos mais específicos de pensamento que não
foram verbalizados. Por exemplo, brincar com
a aliança de casamento ou olhar o relógio co-
munica mais do que uma ansiedade difusa.

Afeto e Pensamento

Normalmente, a decisão de consultar um es-
pecialista em saúde mental é vivenciada com
certa ambivalência, mesmo quando o pa-
ciente já teve uma experiência anterior com
esse tipo de situação. É assustador revelar-
se para um estranho. Isso é válido sobretu-
do se o estranho não se esforça para deixar
o paciente à vontade ou se ele mesmo se sen-
te pouco à vontade. O paciente teme emba-
raços, julgamentos prematuros ou críticas
por parte do entrevistador. Entrevistadores
inexperientes são mais propensos à ansieda-
de quando encontram um paciente pela pri-
meira vez. Este está ansioso a respeito de sua



26 A ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA NA PRÁTICA CLÍNICA

doença e dos problemas práticos do tratamen-
to psiquiátrico. Muitas pessoas acham a idéia
de consultar um profissional da saúde men-
tal extremamente inquietante, o que com-
plica ainda mais a situação. Em geral, a an-
siedade do médico está centrada na reação
do seu novo paciente para com ele, bem
como na sua capacidade de ajudar. Se o en-
trevistador também é um estudante, as opi-
niões dos seus professores serão de grande
importância.

O paciente poderá expressar outros tipos
de afeto, como tristeza, raiva, culpa, vergonha,
orgulho ou alegria. O entrevistador deverá
perguntar sobre o que ele sente e o que acha
que provocou o sentimento. Se a emoção é
óbvia, o entrevistador não precisará pergun-
tar o que o paciente sente, mas o que levou à
emoção do momento. Se o paciente negar a
emoção nomeada pelo entrevistador mas
identificá-la com um sinônimo, este aceita-
rá a correção e perguntará o que estimulou
tal sentimento, em vez de discutir com o
paciente. Alguns pacientes expõem comple-
tamente suas respostas emocionais, e outros
escondem-nas até de si próprios. Embora
suas opiniões sejam importantes, suas res-
postas emocionais são a chave para a inter-
pretação da entrevista. Por exemplo, uma
paciente que estava descrevendo em deta-
lhes a situação da sua vida atual segurou as
lágrimas quando mencionou a sogra. O en-
trevistador poderia observar algo como: “Pa-
rece que este assunto é constrangedor” ou
“Você está contendo o choro?”.

Os processos do pensamento do paciente
podem ser observados em termos de quanti-
dade, taxa de produção, conteúdo e organiza-
ção. Suas opiniões estão limitadas? Em caso
afirmativo, que assuntos restringem o pacien-
te? Suas idéias são expressas de forma organi-
zada e coerente? Os distúrbios graves no pa-

drão de associações, taxa de produção e quan-
tidade total do pensamento são facilmente re-
conhecidos.

O Paciente

Psicopatologia. A psicopatologia se refere à
fenomenologia dos transtornos emocionais.
Isso inclui os sintomas neuróticos ou psicó-
ticos, bem como os transtornos comporta-
mentais e caracterológicos. Nessas catego-
rias estão as falhas na capacidade de atuar
nas áreas de amor, sexo, trabalho, diversão,
socialização, vida familiar e ordem fisioló-
gica. A psicopatologia também lida com a
eficácia dos mecanismos de defesa, as inter-
relações entre eles e sua integração geral den-
tro da personalidade.

Psicodinâmica. A psicodinâmica é a ciên-
cia que tenta explicar o desenvolvimento psí-
quico total do paciente. Não somente seus sin-
tomas e patologia do caráter são explicados,
mas também os pontos fortes e as virtudes da
sua personalidade.

As reações dos pacientes aos estímulos in-
ternos e externos ao longo de toda a sua vida
fornecem os dados para as explicações psico-
dinâmicas. Esses tópicos são discutidos em
detalhes no Capítulo 2, bem como nas aplica-
ções específicas nos vários capítulos clínicos.
Nos últimos anos, a pesquisa neurocientífi-
ca forneceu conhecimentos úteis da função
cerebral. Por exemplo, no caso do transtor-
no de estresse pós-traumático, as técnicas de
imagem cerebral identificam áreas cerebrais
lesadas como resultado de estresse psicoló-
gico grave. Isso não anula o significado psi-
cológico da experiência do paciente. O úni-
co sobrevivente de uma companhia liqui-
dada pelo inimigo em uma batalha sofre
mais do que simplesmente o testemunho da
morte de seus amigos e companheiros. Ele
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se pergunta por que foi poupado e o que
poderia ter feito de diferente para ajudar os
demais. A culpa é um componente essen-
cial do aparelho psíquico humano, e geral-
mente o paciente encontra uma razão cons-
ciente ou inconsciente para responsabilizar-
se por seu sofrimento.

Pontos Fortes da Personalidade. Freqüen-
temente o paciente vai a uma consulta com a
expectativa de que o entrevistador está apenas
interessado em seus sintomas e falhas de cará-
ter. Poderá ser tranqüilizador o fato de o
médico expressar interesse pelas virtudes, pe-
los talentos e pelos pontos fortes da sua perso-
nalidade. Com alguns pacientes, essas infor-
mações são obtidas de forma voluntária, mas,
com outros, o entrevistador precisará pergun-
tar: “Poderia contar-me alguma coisa de que
gosta em você ou de que se orgulha?”. Muitas
vezes, as virtudes mais importantes do paciente
podem ser descobertas por meio das suas rea-
ções durante a entrevista. O entrevistador po-
derá ajudar o paciente a revelar suas caracte-
rísticas saudáveis.

É normal estar tenso, ansioso, constrangi-
do ou culpado quando se está revelando suas
deficiências a um estranho. Existe pouca pro-
babilidade de que o paciente demonstre sua
capacidade de divertir-se e de orgulhar-se
caso, logo depois de tristemente ter revela-
do algum material doloroso, o entrevista-
dor lhe pergunte: “O que você faz para se
divertir?”. Muitas vezes, é necessário con-
duzir gentilmente o paciente para longe dos
assuntos inquietantes, permitindo-lhe um
período de transição antes de explorar as-
suntos mais agradáveis.

Nessa área, mais do que em qualquer ou-
tra, o entrevistador não-reativo perderá im-
portantes informações. Por exemplo, se o pa-
ciente perguntar: “Você gostaria de ver as
fotos dos meus filhos?”, e o entrevistador

parecer neutro, o paciente interpretará isso
como indiferença. Se o médico olhar para
as fotos e não fizer qualquer comentário, é
improvável que o paciente mostre toda a sua
capacidade de sentimentos afetuosos. Nor-
malmente, as fotos fornecem pistas para ob-
servações adequadas, que serão responsivas
e ajudarão o paciente a ficar à vontade. O
entrevistador poderá comentar sobre as se-
melhanças familiares ou sobre sentimentos
que estão aparentes na foto, indicando que
aceita sinceramente a oferta do paciente.
Também poderá perguntar os nomes das
pessoas retratadas.

Transferência. Transferência é um proces-
so no qual o paciente desloca inconsciente-
mente aqueles padrões de comportamento e
reações emocionais que se originaram com as
figuras significativas da sua infância para as
pessoas da sua vida atual. O relativo anoni-
mato do entrevistador e seu papel de pai/mãe-
substituto facilitam esse deslocamento para ele.
Essas questões de transferência estão integra-
das com as reações realísticas e apropriadas do
paciente para com o entrevistador e, juntas,
formam a relação total.

Muitos psicanalistas acreditam que todas
as respostas nas relações humanas estão basea-
das na transferência. Outros fazem distinção
entre transferência e aliança terapêutica, que é
a verdadeira relação entre a pessoa profissio-
nal do entrevistador e o comportamento sau-
dável, observador e racional do paciente. A
realística aliança terapêutica cooperativa
também tem sua origem na infância e está
baseada no vínculo da verdadeira confiança
entre a criança e sua mãe. Com freqüência,
o termo transferência positiva é empregado
livremente para referir todas as respostas
emocionais positivas do paciente ao terapeu-
ta, mas, no sentido exato da palavra, o ter-
mo deverá ser limitado a respostas que sejam
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realmente transferências – isto é, atitudes ou
sentimentos que são deslocados das relações
da infância e que são irreais no setting tera-
pêutico. Um exemplo é a onipotência comu-
mente atribuída ao terapeuta. É aconselhável
uma forte aliança terapêutica no tratamento
para que o paciente deposite sua confiança e
confidência no médico – processo equivoca-
damente referido como “manutenção da trans-
ferência positiva”. O iniciante poderá inter-
pretar de forma errônea esse conselho, enten-
dendo que o paciente deverá ser encorajado a
amá-lo ou a expressar apenas os sentimentos
positivos. Isso leva o entrevistador a um com-
portamento “cortês”. Certos pacientes, como
os paranóicos, ficam mais à vontade, sobretu-
do no início do tratamento, se mantiverem
uma transferência negativa moderada mani-
festada sob a forma de suspeita. Para outros
pacientes, como muitos com transtornos psi-
cossomáticos ou depressão, a transferência
negativa deverá ser reconhecida e resolvida
imediatamente, ou abandonarão o tratamen-
to.

Neurose de transferência refere-se ao desen-
volvimento de um novo grupo dinâmico de
sintomas durante a psicoterapia intensiva. O
terapeuta se torna a personalidade central na
dramatização dos conflitos emocionais, os
quais tiveram início na infância do paciente.
Uma vez que a transferência envolve reprodu-
ções fragmentadas de atitudes do passado, a
neurose de transferência é um tema constante
e infiltrado da vida do paciente. Suas fantasias
e sonhos estão centralizados no entrevistador.

Os fatores realísticos relacionados ao mé-
dico poderão ser pontos de partida para a
transferência inicial. Idade, sexo, maneira pes-
soal e experiência social e étnica influenciam
a rapidez e a direção das respostas do pacien-
te. Provavelmente, uma entrevistadora provo-
cará reações competitivas nas pacientes e res-

postas eróticas dos pacientes. Se a juventude
da entrevistadora e sua aparência indicarem
que ela é uma estagiária ou estudante, esses
fatores também influenciarão a transferência
inicial. Com os entrevistadores ocorre o opos-
to. A transferência não é simplesmente positi-
va ou negativa, mas uma recriação das várias
fases do desenvolvimento emocional do pa-
ciente ou um reflexo das suas complexas ati-
tudes em relação às importantes figuras-chave
da sua vida. Em termos de fenomenologia clí-
nica, alguns padrões comuns de transferência
podem ser reconhecidos.

Desejo de afeição, respeito e satisfação das
necessidades de dependência são a forma mais
comum de transferência. O paciente procura
evidências de que o entrevistador o ama ou
poderá amá-lo. Solicitação de tempo especial
ou de ponderações financeiras, pegar empres-
tado uma revista da sala de espera e pedir um
copo de água são exemplos comuns de mani-
festações simbólicas dos desejos de transferên-
cia. O entrevistador inexperiente tentará di-
ferenciar solicitações “legítimas”, reais, daque-
las demandas de transferência “irracional”
para, então, atender às primeiras e frustrar e
interpretar as últimas. Como resultado, serão
cometidos muitos erros no manejo desses epi-
sódios. O problema poderá ser simplificado
se for considerado que todas as solicitações in-
cluem um significado de transferência incons-
ciente. Em seguida, a questão se tornará uma
perfeita mistura de satisfação e interpretação. A
decisão depende do momento da solicitação, de
seu conteúdo, do tipo de paciente, da natureza
do tratamento e da realidade da situação. Uma
delas é não fazer a maior parte das interpreta-
ções de transferência até que uma aliança tera-
pêutica tenha sido firmemente estabelecida.

Por exemplo, no primeiro encontro, o pa-
ciente poderá saudar o entrevistador dizen-
do: “Você tem um lenço de papel?”. Ele co-
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meça sua relação fazendo uma solicitação es-
pecial. O médico deverá simplesmente aten-
der à sua solicitação, já que recusas ou inter-
pretações poderiam ser prematuras e rapida-
mente rechaçar o paciente. No entanto, uma
vez que uma relação inicial já tenha sido esta-
belecida, o paciente poderá pedir um lenço
de papel e acrescentar algo como: “Acho que
tenho um em algum lugar, mas teria de pro-
curar”. Se o entrevistador escolher explorar esse
comportamento, poderá simplesmente elevar
suas sobrancelhas e esperar. Normalmente, o
paciente procurará seu próprio lenço enquanto
comenta: “Você provavelmente atribui algum
significado a isso!”, e o entrevistador poderá
responder: “Qual, por exemplo?”. Isso forne-
ce uma oportunidade para mais perguntas
sobre as razões do paciente.

O entrevistador que forneceu lenços de
papel em várias ocasiões poderá comentar:
“Observei que freqüentemente você me pede
lenços de papel”. A discussão explorará se essa
solicitação reflete uma prática geral ou ocorre
apenas no consultório do terapeuta. Em qual-
quer evento, o diálogo poderá evoluir para a
atitude do paciente em relação à autoconfian-
ça e à dependência de outros.

Ocasionalmente, sentimentos iniciais de
transferência poderão aparecer na forma de
uma pergunta: “Como você pode ficar ouvin-
do pessoas se queixarem todos os dias?”. O
paciente está tentando dissociar-se dos aspec-
tos da sua personalidade que menospreza e
teme não serem aceitos pelo médico. O entre-
vistador deverá responder: “Talvez você esteja
preocupado com minha reação para com você”
ou “Pacientes fazem outras coisas além de se
queixar”, e assim abrir o tópico de como o
tempo de tratamento poderá ser utilizado.

Os sentimentos transferenciais de onipo-
tência são revelados por observações como:
“Eu sei que você pode me ajudar!”; “Você deve

saber a resposta”; ou “O que os meus sonhos
significam?”. Hollywood já desgastou a abor-
dagem inicial padrão de: “O que você acha?”.
Em contrapartida, o entrevistador poderá res-
ponder: “Você acha que eu tenho todas as
respostas?”ou “Você acha que estou sonegan-
do informações?”. Uma manifestação mais
difícil desse problema poderá ser observada nos
pacientes mais jovens, que persistentemente
se referem ao entrevistador de forma polida,
como “Senhora” ou “Doutor”. O entrevista-
dor encontrará grande resistência se tentar
interpretar prematuramente esse comporta-
mento, sobretudo se o paciente tiver sido cria-
do em um ambiente onde tal tratamento é tra-
dicional e sinal de boa educação.

Questões sobre a vida pessoal do entre-
vistador poderão envolver tipos diferentes
de transferência. No entanto, é comum que
a maior parte das perguntas revele interesse
sobre a experiência ou a capacidade do en-
trevistador de entender o paciente. São
exemplos: “Você é casado?”; “Você tem fi-
lhos?”; “Qual a sua idade?”; “Você é judeu?”
ou “Você mora aqui na cidade?”. Em geral,
o entrevistador experiente sabe o significa-
do dessas perguntas em virtude da sua ex-
periência e conhecimento dos dados do pa-
ciente e, intuitivamente, poderá reconhecer
quando é preferível responder à pergunta de
forma direta. Na maioria dos casos, aconse-
lha-se o iniciante a perguntar: “O que você
tem em mente?”ou “O que o leva a fazer
essa pergunta?”. A resposta do paciente po-
derá revelar sentimentos de transferência.
Nesse momento, o entrevistador poderá in-
terpretar a pergunta do paciente afirman-
do: “Talvez você esteja perguntando sobre a
minha idade porque tem dúvidas se sou ex-
periente o suficiente para ajudá-lo” ou “Sua
pergunta acerca de eu ter filhos parece indi-
car que há dúvidas em relação a eu ser ca-
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paz de compreender como é ser um pai”.
Em outras ocasiões, tais perguntas traduzem
muito mais o desejo do paciente de tornar-
se um amigo social do que um paciente, já
que ele não gosta da assimetria do papel que
representa, e acredita que uma relação si-
métrica fornecerá o contato que almeja.
Nesse ponto, o entrevistador poderá explo-
rar o assunto das amizades do paciente e
perguntar se ele tenta discutir seus proble-
mas com os amigos, e se essas tentativas são
bem-sucedidas. Se o fossem, o paciente não
estaria no consultório médico.

Mais tarde no processo, é normal que o
terapeuta se torne um ideal de ego para o
paciente. Esse tipo de transferência positiva
com freqüência não é interpretada. O pa-
ciente poderá imitar os maneirismos, a fala
ou o estilo de vestir do terapeuta, em geral
inconscientemente. Alguns admiram aber-
tamente o traje do médico, o mobiliário ou
os quadros. Perguntas como: “Onde você
comprou esta cadeira?” poderão ser respon-
didas com: “O que leva à sua pergunta?”.
Normalmente, o paciente responde que ad-
mira o artigo e deseja comprar um também.
Se o terapeuta desejar alimentar essa trans-
ferência, poderá dar a informação; se dese-
jar interpretá-la, explorará o desejo do pa-
ciente de competir com ele. Ao adquirir mais
experiência, o entrevistador fica mais con-
fortável, respondendo ocasionalmente a es-
sas perguntas, primeiro porque está mais tran-
qüilo no seu papel de terapeuta, e segundo
porque provavelmente encontrará uma opor-
tunidade para comentar o episódio em uma
interpretação posterior na sessão ou em uma
sessão subseqüente, depois de ter acumulado
mais material semelhante.

Os sentimentos de competição que se ori-
ginam de relações antigas com os pais ou ir-
mãos poderão ser expressivos na transferên-

cia. Um exemplo é o de um jovem que regu-
larmente chegava para as entrevistas matuti-
nas mais cedo do que o terapeuta. Um dia ele
atipicamente chegou poucos minutos depois
e observou: “Bem, hoje você me ganhou”. Ele
vivenciava todas as coisas como uma luta com-
petitiva. O terapeuta respondeu: “Eu não per-
cebi que estávamos competindo”, chamando
a atenção para a construção do paciente sobre
o evento e ligando-o a um tema que já havia
sido discutido.

Outras manifestações comuns de trans-
ferência competitiva incluem observações
depreciativas sobre o consultório, as manei-
ras e as roupas do terapeuta; opiniões desa-
fiantes e dogmáticas; ou tentativas de ava-
liar a memória do médico, seu vocabulário
ou seu grau de conhecimento. Atitudes de-
preciativas também poderão aparecer sob
outras formas, como referir-se ao médico
como “cara” ou interrompê-lo constante-
mente. Outros exemplos incluem o uso do
primeiro nome do terapeuta sem autoriza-
ção ou falar de forma depreciativa com ele.
O médico poderá abordar diretamente o
sentimento subjacente, perguntando: “Você
acha que existe algo de humilhante em falar
comigo?”. Em geral, é melhor ignorar o
comportamento competitivo na entrevista
inicial, porque o paciente está vulnerável ao
que será vivenciado como uma crítica.

Os pacientes do sexo masculino mostram
interesse no poder masculino do médico, no
status ou no sucesso financeiro; com uma
médica, eles ficam mais preocupados com
seu instinto maternal, seu poder de sedução
e sua capacidade de ter uma carreira e uma
família. As pacientes estão preocupadas com
a atitude do terapeuta do sexo masculino
em relação ao papel das mulheres, se ele
poderá ser seduzido, que tipo de pai ele é e
como é a sua esposa. A paciente está inte-
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ressada na carreira da terapeuta e na sua
adequação como mulher e mãe. Poderá per-
guntar: “Como você administra tudo?”ou
“Como você faz as escolhas difíceis?”.

Os temas competitivos poderão refletir a
rivalidade fraternal, bem como conflitos edi-
pianos. Os sentimentos de competividade do
paciente poderão manifestar-se quando este
responder aos outros pacientes do terapeuta
como se fossem irmãos. Observações depre-
ciativas espontâneas (“Como você pode tra-
tar uma pessoa como esta?” ou “Eu odeio o
cheiro de perfume barato”) são exemplos co-
muns. Nas entrevistas iniciais, é preferível
não responder.

Os pacientes idosos poderão tratar um jo-
vem entrevistador como uma criança. As pa-
cientes mães poderão trazer quitutes para o
terapeuta ou aconselhá-lo sobre sua saúde,
excesso de trabalho e coisas assim. Os pacien-
tes pais poderão oferecer conselhos paternais
sobre investimentos, seguros, automóveis e
assim por diante. A atenção prematura para
as dimensões desses comentários insinuantes
ou paternalistas poderia romper a relação em
desenvolvimento. Essas atitudes de transfe-
rência também poderão ocorrer com pa-
cientes jovens. Esses comentários são bem-
intencionados no nível consciente e são in-
dicativos de sentimentos conscientes posi-
tivos. Por isso, com freqüência não são in-
terpretados, sobretudo nas primeiras entre-
vistas. Em geral, entrevistadores mais velhos
com pacientes mais jovens induzem a trans-
ferências parentais. Se o paciente tem uma
relação positiva com seus pais, poderá de-
senvolver uma transferência positiva inicial,
submetendo-se ao bom senso e à experiên-
cia do entrevistador, ou procurando conse-
lho em uma situação específica. Os pacientes
mais velhos preferem médicos mais velhos,
e os pacientes de alto status geralmente pro-

curam profissionais de alto status. Os pa-
cientes mais velhos, do sexo masculino, de
influência, estão em especial inclinados a
chamar o entrevistador do sexo masculino
pelo seu primeiro nome, logo no início do
contato, às vezes perguntando ou estabele-
cendo: “Espero que você não se importe com
o fato de eu chamá-lo de John!”. Essa situa-
ção poderá ser tratada com a resposta:
“Como preferir”. É improvável que isso
aconteça com uma paciente, exceto se for
com uma entrevistadora.

Alguns terapeutas usam os primeiros no-
mes com seus pacientes. Isso não é bom nem
ruim, mas sempre significa algo, e esse signifi-
cado deverá ser entendido. Os símbolos usa-
dos na relação deverão refletir o respeito mú-
tuo e ser socialmente aceitos. De modo geral,
os terapeutas chamam as crianças ou os ado-
lescentes pelo primeiro nome, como fazem
outros adultos. Os pacientes que tratariam o
terapeuta pelo primeiro nome fora da situa-
ção terapêutica poderão preferir usar os pri-
meiros nomes no ambiente profissional, e não
há razão para não fazê-lo. No entanto, isso
sempre deverá ser simétrico. O paciente que
deseja ser chamado por seu primeiro nome,
mas chama o terapeuta de “dr. ____”, está ex-
pressando o desejo de uma relação assimétrica
que possui um importante significado de trans-
ferência, que deverá ser explorado mas não atu-
ado pelo terapeuta. Normalmente, isso sugere
a oferta do paciente de submeter-se ao tera-
peuta, envolvendo autoridade ou poder social,
racial, genealógico, sexual ou outro. O tera-
peuta que aceitar essa oferta não só estará abu-
sando do paciente, como estará deixando es-
capar uma importante oportunidade terapêu-
tica. De modo inverso, o terapeuta que, sem
ser autorizado, tem o impulso de chamar um
paciente adulto pelo seu primeiro nome de-
verá explorar o significado contratransferen-
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cial desse impulso. É comum isso acontecer
com pacientes com reconhecido status inferior
– social, econômico ou por causa de patologia
ou idade avançada. Compreender a tentação
poderá ajudar o paciente; expressar isso na ação
é destrutivo.

Em geral, a transferência não é discutida
no início do tratamento, exceto no contexto
da resistência, o que não significa que apenas
a transferência negativa seja discutida; a trans-
ferência positiva também poderá tornar-se
uma resistência poderosa. Por exemplo, se o
paciente discute apenas sua afeição pelo mé-
dico, o entrevistador poderá observar: “Você
gasta muito mais tempo discutindo seus sen-
timentos sobre mim do que falando sobre si
mesmo ou seus problemas”. Outros pacientes
evitam mencionar alguma coisa que esteja re-
lacionada ao entrevistador. Nesse caso, o mé-
dico deverá esperar até que o paciente pareça
suprimir ou evitar uma opinião consciente e
perguntar: “Pareceu que você hesitou por um
momento. Você evitou algum pensamento?”.
Quando um paciente que falava livremente
fica de repente silencioso, em geral é por
causa de pensamentos ou sentimentos sobre
o médico. O paciente poderá observar: “Eu
tenho evitado falar certas coisas”. Se o
silêncio persistir, o entrevistador poderá
comentar: “Talvez exista algo que você não
se sente confortável de comentar”.

Resistência. A resistência é qualquer atitu-
de por parte do paciente que se opõe aos obje-
tivos do tratamento. A psicoterapia orientada
para o insight precisa da exploração dos sin-
tomas e dos modelos de comportamento, e
isso leva à ansiedade. Portanto, o paciente
está motivado a resistir à terapia para man-
ter a repressão, repelir o insight e evitar a
ansiedade. O conceito de resistência é uma
das pedras fundamentais de toda a psicote-
rapia dinâmica.

A resistência poderá desenvolver-se a par-
tir de quaisquer atitudes de transferência
previamente descritas. Cada um dos princi-
pais tipos de transferência, às vezes, é usado
como uma resistência. O paciente tentará
extrair evidências do amor do médico ou
esperará uma cura mágica por meio do seu
onipotente poder. Mais do que resolver seus
conflitos básicos, o paciente poderá simples-
mente tentar uma identificação com o tera-
peuta ou poderá adotar uma atitude de com-
petição em vez de trabalhar junto com este.
Esses processos podem assumir formas sutis
– por exemplo, o paciente poderá apresen-
tar material que é de interesse particular do
médico, simplesmente para agradá-lo. Assim
como a transferência poderá ser usada como
uma resistência, poderá servir como um fa-
tor motivador para o trabalho junto com o
médico.

Por exemplo, um residente veio até um de nós
para análise. Rapidamente o paciente foi in-
formando ao terapeuta (que ocupava uma im-
portante posição administrativa no programa)
sobre a má conduta de outros residentes. As
tentativas de explorar o significado da conver-
sa foram úteis, mas o comportamento conti-
nuou. Finalmente, o terapeuta sugeriu que o
paciente omitisse os nomes dos outros residen-
tes. Isso depois de explorar a fantasia óbvia de
que o analista recebera gratificação dessa fon-
te particular de informação. O paciente res-
pondeu, irritado: “Não era para dizer o que
viesse à cabeça?”. O terapeuta respondeu:
“Você poderá continuar a discutir os inciden-
tes e seus significados para você, mas eu não
preciso saber os nomes”. Nesse ponto, o pa-
ciente parou de falar dos colegas.

Outro exemplo de resistência é ilustrado
pela má vontade do paciente em renunciar
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aos benefícios secundários que acompanham
sua doença. Dessa forma, a paciente com
um sintoma conversivo de dor nas costas está
de fato incapacitada de realizar suas indese-
jadas tarefas domésticas, contanto que fique
doente e, ao mesmo tempo, receba atenção
e simpatia.

Uma resistência diferente é aquela mani-
festada pela necessidade inconsciente de pu-
nição. Os sintomas submetem o paciente ao
sofrimento que reluta em renunciar. Isso é es-
pecialmente notório no tratamento de pa-
cientes deprimidos ou daqueles que sentem
culpa intensa quando lutam contra sentimen-
tos de crítica em relação a um ente querido.

É uma observação clínica válida que pa-
cientes mantêm modelos fixos mal-adapta-
tivos de comportamento, apesar do insight
e da anulação da repressão. Os neurocien-
tistas explicam esse fenômeno em termos de
persistência de padrões estabelecidos de neu-
rocircuitos. Isso significa que o terapeuta e
o paciente deverão aprender a aceitar aqui-
lo que não podem mudar, independente-
mente das múltiplas repetições dos padrões
alternativos.1

Exemplos clínicos de resistência. Os exem-
plos clínicos de resistência são bastante cla-
ros e representam a mistura de vários meca-
nismos. São classificados muito mais com
base nas suas manifestações durante a en-
trevista do que de acordo com a psicodinâ-
mica subjacente hipotética.

Em primeiro lugar, estão as resistências ex-
pressas pelos padrões de comunicação duran-
te a sessão. O silêncio é o mais facilmente re-

conhecido e o mais desconfortável para mui-
tos entrevistadores. O paciente poderá expli-
car: “Nada vem à minha mente” ou “Não te-
nho nada para dizer”. Depois de a fase inicial
da terapia ter passado, o médico poderá tran-
qüilamente sentar e esperar pelo paciente. Essa
abordagem raramente é útil nas primeiras en-
trevistas.

O entrevistador deverá sinalizar seu inte-
resse no silêncio do paciente. Caso não seja
bem-sucedido, poderá comentar: “Você está
silencioso. O que isso significa?” ou “Fale-me
sobre seu silêncio”. Dependendo do tom emo-
cional do silêncio, revelado pela comunicação
não-verbal, o médico poderá decidir sobre um
significado da tentativa e fazer a observação
adequada. Por exemplo, ele poderá dizer: “A
vergonha faz as pessoas se esconderem” ou
“Talvez exista algo que seja difícil para você
discutir”. Se o paciente parecer sentir-se de-
samparado e com dificuldade de direção, o
entrevistador poderá interpretar: “Você pare-
ce sentir-se perdido”. O paciente poderá res-
ponder: “Você poderia me fazer algumas per-
guntas?”. O objetivo do entrevistador é ensi-
nar o paciente a participar, sem provocar-lhe
o sentimento de que sua atuação tem sido ina-
dequada. Uma resposta possível é: “Em geral
ajuda saber exatamente o que se passava em
sua mente quando ela ficou em branco. A úl-
tima coisa sobre o que estávamos falando era
a questão dos seus filhos. O que você estava
pensando naquele momento?”.

Se o silêncio for mais uma manifestação
da rebeldia ou obstinação retentiva do pacien-
te, uma observação apropriada seria: “Você
pode ter ficado ressentido por ter exposto seu
problema para mim” ou “Você parece sentir-
se trancado”.

Em geral, os entrevistadores iniciantes in-
conscientemente provocam silêncios por as-
sumirem uma responsabilidade desproporcio-

1 Sandor Rado estava décadas à frente do seu tempo, com
sua crença em uma base neurobiológica da resistência às
mudanças e de que o paciente precisava mudar ativamen-
te seu comportamento antes que desenvolvesse novas res-
postas para antigas situações.
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nal de manter a continuação da entrevista.
Fazer perguntas que possam ser respondidas
com “sim” ou “não” ou munir o paciente com
respostas de múltipla escolha para uma per-
gunta desencoraja seu senso de responsabili-
dade para com a entrevista. Essas perguntas
limitam a espontaneidade do paciente e res-
tringem o fluxo das idéias. O paciente se re-
colhe para a passividade, enquanto o entrevis-
tador se esforça em busca da pergunta correta
que “abrirá o paciente”.

O paciente que fala muito poderá usar pa-
lavras como um meio de evitar compromisso
com o entrevistador, bem como de desviar suas
próprias emoções. Se o entrevistador não pu-
der ter a palavra, poderá interromper o pa-
ciente e comentar: “Acho difícil dizer qualquer
coisa sem interromper você”. O paciente po-
derá replicar: “Oh, você queria dizer algo?”.
Uma resposta adequada seria: “Estou queren-
do saber o que dificulta conversarmos juntos?”.

Censuras ou correções de pensamentos
são universais. As dicas disso incluem inter-
rupções no fluxo livre do discurso e mudan-
ças bruscas de assunto, expressões faciais e
outros comportamentos motores. Normal-
mente, esses não são interpretados de for-
ma direta, mas o entrevistador, às vezes,
observa: “Você não parece livre para dizer
tudo que vem à sua mente”, “O que inter-
rompeu seus pensamentos?” ou “Parece que
você está escolhendo seus pensamentos”.
Esses comentários enfatizam o processo de
censura mais do que o conteúdo. Outra for-
ma de censura ocorre quando o paciente
vem para uma consulta com uma agenda
preparada, tornando evidente que o com-
portamento espontâneo durante a entrevis-
ta será o mínimo possível. Essa resistência
não deve ser interpretada nas primeiras en-
trevistas, já que o paciente será incapaz de
aceitar que é uma resistência até bem de-

pois. O Capítulo 2 discute mais profunda-
mente esse assunto.

O paciente que traz anotações para a en-
trevista poderá utilizá-las como uma forma de
controlar a entrevista ou de evitar a interação
com o entrevistador. Contudo, trazer ano-
tações para a entrevista nem sempre é uma
manifestação de resistência. Por exemplo,
um paciente desorganizado poderá utilizar
as anotações como auxílio, ou um idoso po-
derá utilizá-las para compensar a deficiên-
cia de memória.

A intelectualização é uma forma de resis-
tência encorajada pelo fato de a psicoterapia
ser uma terapia de “conversa”, que emprega as
construções intelectuais. Os entrevistadores
iniciantes apresentam uma dificuldade espe-
cial no reconhecimento do uso defensivo do
intelecto pelo paciente, exceto quando isso
ocorre em pacientes obsessivos ou esquizofrê-
nicos, nos quais a ausência de afeto é um ves-
tígio óbvio. No entanto, no caso do paciente
histriônico, que fala de uma maneira viva, ge-
ralmente com mais “emoção” do que o entre-
vistador, o processo poderá não ser reconheci-
do. Se o paciente manifestar algum insight des-
se seu comportamento e perguntar ao entre-
vistador: “Está correto?”, a resistência estará
operando independentemente de quanto afe-
to esteve presente. Apesar de o insight ser vá-
lido, o comentário secundário revela a preo-
cupação do paciente em relação à coopera-
ção ou à aprovação do entrevistador. É o uso
da intelectualização, para ganhar o apoio
emocional do terapeuta, que demonstra a
resistência do paciente. Este estará simulta-
neamente abrindo assuntos relacionados à
aliança terapêutica à medida que tenta co-
laborar com o médico em aprender a “lin-
guagem” e os conceitos do terapeuta, a fim
de ganhar a sua aprovação. O entrevistador
poderá tratar a resistência de transferência
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enquanto apoia a aliança terapêutica. Pode-
rá dizer: “Descobrir respostas que são im-
portantes para você não apenas ajuda-o a
entender a si mesmo, mas também constrói
sua autoconfiança”. O paciente poderá não
aceitar esse comentário e responder: “Mas
eu preciso que você me diga se estou certo
ou não”. Esse é um dos problemas mais co-
muns na psicoterapia, e um dos que será ana-
lisado repetidamente em uma série de con-
textos diferentes. O terapeuta, pelo seu re-
conhecimento e pela aceitação da neces-
sidade de segurança e de direção do pacien-
te, lhe oferecerá algum apoio emocional sem
infantilizá-lo.

Existem várias maneiras de o entrevista-
dor desencorajar a intelectualização. Primei-
ro, poderá evitar fazer perguntas ao pacien-
te que comecem com “Por quê?”. Normal-
mente, este não sabe por que ficou doente,
nesse momento ou dessa maneira especial,
ou mesmo, por que sente como se o estives-
se. O médico deseja saber o porquê, mas
deverá descobrir formas de encorajar o pa-
ciente a revelar mais sobre si mesmo. Quan-
do “Por quê?” vem à sua mente, o médico
poderá pedir ao paciente para elaborar ou
fornecer mais detalhes. Perguntar: “Exata-
mente o que aconteceu?” ou “Como isso
aconteceu?” induz a uma resposta com mais
freqüência que indagar diretamente o “por-
quê”, pois tende a colocar o paciente em
uma posição defensiva.

Qualquer questão que sugira a existên-
cia de uma resposta “certa” convidará à in-
telectualização. Além disso, dará ao pacien-
te a idéia de que o entrevistador não está
interessado nos seus verdadeiros sentimen-
tos, e sim tentando enquadrá-lo em uma ca-
tegoria de um livro-texto. O uso do jargão
profissional ou de termos técnicos, como
“complexo de Édipo”, “resistência” ou “ma-

soquismo”, também encoraja discussões in-
telectualizadas.

Há pacientes que usam perguntas retó-
ricas, pois o efeito que elas provocam no en-
trevistador convida à intelectualização. Por
exemplo: “Por que você supõe que eu fico
zangado quando Jane aborda o assunto de
dinheiro?”. Qualquer tentativa de lidar com
a pergunta explícita encorajará a intelectua-
lização. Em geral, se o entrevistador perma-
necer quieto, o paciente continuará a falar.
O entrevistador experiente poderá ver nis-
so uma oportunidade de descobrir detalhes
e perguntará: “Você gostaria de dar um
exemplo recente?”. O significado de um pa-
drão está escondido nos detalhes dos episó-
dios específicos. O entrevistador poderá, tam-
bém, estrategicamente fazer perguntas retóri-
cas quando desejar estimular a curiosidade do
paciente ou deixá-lo com algo para refletir. Por
exemplo: “Fico pensando se existe algum pa-
drão para seus ataques de ansiedade?”.

Às vezes, leituras sobre psicoterapia e psi-
codinâmica são empregadas como uma resis-
tência intelectual ou um desejo de agradar o
terapeuta. Também poderá ser uma manifes-
tação de transferência de dependência ou com-
petitiva. O paciente poderá estar tentando
manter “uma vantagem” sobre o médico ou
estar procurando uma “ajuda extra”. Alguns
terapeutas costumavam proibir esse tipo de lei-
tura ao paciente. Geralmente, esse procedi-
mento evitava o assunto. Agora, a literatura
popular está cheia de informações para pa-
cientes, como nas páginas da Internet, e inú-
meras pessoas são treinadas para procurar in-
formações. Se o fato de o paciente encontrar
as informações ajudá-lo, deixe passar. Se basi-
camente existe uma mensagem de transferên-
cia, deixe-a desenvolver-se.

Generalização é a resistência na qual o pa-
ciente descreve em termos gerais sua vida e
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suas reações, mas evita os detalhes específicos
de cada situação. Quando isso ocorrer, o en-
trevistador poderá pedir-lhe detalhes
adicionais ou maior especificidade. Ocasio-
nalmente, poderá ser necessário obrigar o pa-
ciente a uma resposta “sim” ou “não” para de-
terminada pergunta. Se ele continuar a gene-
ralizar, independentemente das repetidas so-
licitações para ser específico, o terapeuta in-
terpretará o aspecto da resistência do com-
portamento do paciente. O que não signifi-
ca dizer-lhe: “Isso é uma resistência” ou
“Você está sendo resistente”. Esses comen-
tários são vivenciados apenas como críticas,
não sendo úteis. Em vez disso, o médico po-
derá dizer: “Você fala de generalidades quan-
do discute sobre o seu marido. Talvez exis-
tam detalhes sobre a relação que você tem
problemas em me contar”. Esse comentá-
rio, por ser específico, ilustra um dos mais
importantes princípios da abordagem da ge-
neralização. O entrevistador que faz inter-
pretações vagas, como “Talvez você genera-
lize para evitar detalhes perturbadores”, en-
coraja exatamente a resistência que deseja
remover.

A preocupação do paciente com um as-
pecto da sua vida, como sintomas, eventos
atuais ou história pregressa é uma resistên-
cia comum. Focar nos sintomas é especial-
mente comum entre pacientes psicossomá-
ticos e com ataques de pânico. O médico
poderá interpretar como: “Parece que você
acha difícil discutir assuntos diferentes dos
seus sintomas” ou “É mais fácil para você
falar sobre seus sintomas do que sobre ou-
tros aspectos da sua vida”. O entrevistador
deverá descobrir formas para demonstrar ao
paciente que a reiteração constante dos sin-
tomas não o ajudará e não levará ao alívio
que ele procura. O mesmo princípio se apli-
ca a outras preocupações.

Concentrar-se em detalhes triviais, enquan-
to se evitam os tópicos importantes, é uma
resistência freqüente dos pacientes obsessivos.
Se o entrevistador comentar sobre esse com-
portamento, o paciente insistirá que o mate-
rial é pertinente e que ele deverá incluir essa
informação como “experiência”. Por exemplo,
um paciente relatou: “Tive um sonho na noi-
te passada, mas primeiro devo contar-lhe algo
do passado”. Deixado por conta dos seus pró-
prios artifícios, falou a maior parte da sessão
antes de contar seu sonho. O entrevistador
tornará o paciente mais consciente dessa re-
sistência se replicar: “Conte-me o sonho
primeiro”. Na psicanálise, o paciente tem a
oportunidade de descobrir por si próprio que
ele nunca dedicou tempo suficiente para ex-
plorar seus sonhos.

A manifestação do afeto poderá servir como
uma resistência à comunicação significativa.
Emocionalidade exacerbada é comum em pa-
cientes histriônicos; sentimentos como enfa-
do são mais prováveis em obsessivo-compul-
sivos. O histriônico usa uma emoção para pre-
caver-se contra sentimentos de dor profunda;
por exemplo, a raiva constante poderá ser usa-
da para se defender contra o orgulho ferido.
“Sessões felizes” freqüentes indicam resistên-
cia na qual o paciente obtém gratificação emo-
cional suficiente durante a sessão para preca-
ver-se contra a depressão ou contra a ansieda-
de. Isso poderá ser tratado pela exploração do
processo com o paciente e pelo fato de não
mais fornecer essa gratificação.

Além das resistências que envolvem pa-
drões de comunicação, existe um segundo
grupo importante de resistências chamado
ativação (acting out).* Essas resistências en-

* N. de T. Acting-out é um termo usado por Freud para
nomear a ação no lugar da recordação em pacientes resis-
tentes. Seria a dramatização da recordação.
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volvem comportamentos que têm significa-
dos na relação com o terapeuta e o processo
de tratamento. Elas não ocorrem necessa-
riamente durante a sessão, mas o médico está
envolvido no fenômeno de forma direta,
embora possa estar inconsciente da sua im-
portância. Uma encenação (enactment) é uma
pequena dramatização na qual a fantasia de
transferência do paciente é representada
mais do que verbalizada ou mesmo cons-
cientemente reconhecida por ele próprio.
Exemplos seriam o paciente que atende seu
celular durante a sessão para dramatizar sua
própria importância comparada com a do
terapeuta ou a mulher cuja secretária tele-
fona para verificar o horário da próxima ses-
são. pois estivera preocupada demais para
anotar na sua agenda.

O acting out é uma forma de resistência na
qual os sentimentos ou as pulsões pertencen-
tes ao tratamento ou ao médico são incons-
cientemente deslocados para uma pessoa ou
situação fora da terapia. Em geral, o compor-
tamento do paciente é egossintônico e envol-
ve a atuação das emoções, em vez de vivenciá-
las como parte do processo terapêutico. Ge-
neticamente, esses sentimentos envolvem a
reencenação das experiências da infância,
que agora são recriadas na relação de trans-
ferência e então deslocadas para o mundo
exterior. Dois exemplos comuns envolvem
pacientes que discutem seus problemas com
outras pessoas além do terapeuta e aqueles
que deslocam o sentimento de transferên-
cia negativa para outras figuras de autori-
dade e que ficam mais zangadas com elas
do que com o terapeuta. Com freqüência,
essa resistência não fica aparente nas primei-
ras horas de tratamento, mas quando a opor-
tunidade se apresentar, o entrevistador po-
derá explorar o porquê do comportamento.
Na maior parte dos casos, o paciente muda-

rá, mas, às vezes, o médico precisará apon-
tar a incapacidade de desistência do com-
portamento, independentemente do seu re-
conhecimento de que este é irracional.

Solicitações de troca do horário da sessão
poderão ser uma resistência. O paciente po-
derá comunicar suas prioridades, inconscien-
temente, dizendo: “Podemos trocar a consul-
ta de quinta-feira? Minha esposa não poderá
pegar as crianças na escola nesse dia”. Inter-
pretar isso como uma simples resistência po-
derá acarretar a perda da oportunidade de aju-
dar o paciente a reconhecer que está dizendo
que tem mais medo da sua esposa do que do
seu terapeuta. Certo paciente poderá procu-
rar uma desculpa para esquecer totalmente a
consulta; outro poderá ficar envolvido na
luta de poder competitiva com o médico,
dizendo, de fato: “Nós nos encontraremos
quando for melhor para mim”. Um terceiro
poderá ver a boa vontade do médico em mu-
dar o horário como prova de que realmente
quer vê-lo e, por isso, será um pai amoroso
e indulgente. Antes de interpretar tais soli-
citações, o médico precisa compreender a
motivação mais profunda. Ele poderá sina-
lizar que está relutante em atender tal soli-
citação. A alegação de que não pode aten-
dê-las geralmente revela o medo de desagra-
dar o paciente. Existem problemas especiais
com o paciente cujas exigências do trabalho
mudam abruptamente, e a ausência é co-
municada em cima da hora. Manter o em-
prego é mais importante do que agradar o
terapeuta. A melhor resposta do médico é a
empatia pela situação.

O uso de pequenos sintomas físicos como
uma desculpa para as faltas às sessões é uma
resistência comum nos pacientes narcisistas,
fóbicos, histriônicos e com transtorno da so-
matização. Freqüentemente, o paciente tele-
fona para o médico, antes da entrevista, para
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relatar uma doença leve e perguntar se ele de-
verá ir. Esse comportamento é discutido no
Capítulo 14, “Paciente Psicossomático”. Em
outra sessão, o médico explorará como o pa-
ciente se sentiu ao faltar à consulta antes de
interpretar a resistência.

Chegar tarde e esquecer as consultas são
manifestações óbvias de resistência. Tentati-
vas precoces de interpretação serão respondi-
das com afirmativas como: “Sinto muito ter
esquecido a consulta, mas não foi nada rela-
cionado a você”; “Atrasei-me por uma razão
importante; sem relação a como me sinto
com o tratamento”; “Sou muito distraído
com consultas”; ou “Como você pode con-
tar comigo no horário? Pontualidade é um
dos meus problemas”. Se o entrevistador não
estender a consulta, o atraso se tornará de
fato um problema que o paciente terá de
enfrentar. Geralmente, fica claro que o pa-
ciente que chega atrasado espera ver o
médico no momento em que chegar. Não é
apropriado para o entrevistador desforrar-
se, mas não se espera que ele sente ociosa-
mente e espere pela chegada do paciente.
Se o médico estiver comprometido com
alguma atividade e o paciente precisar espe-
rar alguns minutos quando chegar atrasa-
do, a informação adicional em relação ao
significado do atraso surgirá. Em geral, o
motivo do atraso envolve medo ou raiva.

Esquecer de pagar ou não pagar os hono-
rários do médico é outro reflexo tanto de re-
sistência quanto de transferência. Esse assun-
to é abordado em detalhes mais adiante neste
capítulo (ver “Honorários”).

Adivinhar o pensamento ou tirar vantagem
do médico é uma manifestação de transferên-
cia de competição e resistência. O paciente
triunfalmente anunciará: “Eu aposto que sei
o que você vai dizer” ou “Você disse a mes-
ma coisa na semana passada”. O entrevista-

dor poderá simplesmente permanecer em
silêncio ou perguntar: “O que direi?”. Se ele
já tiver verbalizado sua teoria, o médico
poderá comentar algo como: “Por que eu
pensaria isso?”. Em geral, não é uma boa
idéia contar ao paciente que ele estava certo
na sua suposição, mas, como em toda regra,
existem exceções.

O comportamento sedutor é destinado tan-
to a agradar como a gratificar o entrevistador,
ganhando seu amor e proteção mágica, ou para
desarmá-lo e obter poder sobre ele. Outros
exemplos são questões como: “Gostaria de ou-
vir um sonho?” ou “Está interessado em um
problema sexual que tenho?”. O entrevista-
dor poderá responder: “Estou interessado em
qualquer coisa que venha à sua mente”. Se es-
sas questões ocorrerem repetidamente, pode-
rá acrescentar: “Você parece preocupado com
o que eu desejo ouvir”. Vários “subornos” ofe-
recidos ao entrevistador, como presentes ou
conselhos, são exemplos comuns de resistên-
cia sedutora.

Com freqüência, os entrevistadores inician-
tes ficam ansiosos com as proposições sexuais
evidentes ou não. É muito comum que essas
propostas envolvam um terapeuta do sexo
masculino e uma paciente do sexo feminino.
O médico sabe que aceitar tal convite é uma
violação de fronteira e reconhece as propostas
como resistências de transferência. Todavia, o
desconforto é freqüente. Na maior parte das
vezes, esse desconforto tem origem na culpa
do entrevistador por gostar do convite, e ele
tem medo de que seus sentimentos possam
interferir com a abordagem apropriada da pa-
ciente. Muitas vezes, isso é revelado por de-
clarações como “Isso não seria apropriado em
uma relação médico-paciente” ou por um co-
mentário para o supervisor, como “Eu não
quero magoar os sentimentos da paciente pela
rejeição”. O médico deverá explorar em sua
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própria mente se sutilmente estimulou tal
comportamento por parte da paciente, como
em geral é o caso. Se não induziu a proposta,
poderá perguntar à paciente: “Como isso aju-
daria você?”. Se ela indicar que precisa de amor
e segurança, o médico poderá responder: “Mas
nós dois sabemos que aceitar seu convite sig-
nificaria o oposto. Meu trabalho é ajudá-la a
trabalhar seu problema, mas sua intenção torna-
ria isso impossível”. Quando um(a) terapeuta
tiver autoconfiança profissional suficiente, não
mais responderá à sedução explícita pela lisonja
e ansiedade, desde que também tenha autocon-
fiança adequada como homem ou mulher.

Solicitar favores ao médico, como pedir
emprestado pequenas quantias em dinheiro ou
pedir o nome do seu advogado, dentista, con-
tador ou corretor de seguros, tudo isso é uma
forma de resistência. Trata-se de uma tentati-
va de deslocar o objetivo da terapia: de aju-
dar o paciente a manejar-se mais eficazmente
para tornar-se dependente das habilidades
de enfrentamento do terapeuta. Freqüente-
mente, isso envolve a errada suposição, de
ambas as partes, de que o terapeuta sabe
mais do que o paciente sobre como lidar
com o mundo exterior. Às vezes, o terapeu-
ta faz exceções no tratamento dos pacientes
que podem ter deficiências nessa área, como
os pacientes adolescentes, deprimidos, com
deficiência cognitiva ou psicóticos (ver os
capítulos apropriados).

Outros exemplos de atuação do paciente
(muitas vezes chamada de forma errônea de
“acting in”) incluem o comportamento du-
rante a entrevista, que é inconscientemente
motivado para desviar os sentimentos ame-
açadores, ao mesmo tempo que permite a
descarga parcial da tensão. Ilustrações co-
muns seriam deixar a entrevista para tomar
um copo de água, ir ao banheiro, andar ao
redor do consultório. Por exemplo, o pacien-

te está relatando uma experiência triste e
quase à beira das lágrimas quando pára e
pede um copo de água. Nesse processo, ga-
nha controle das suas emoções e continua a
história, mas sem o mesmo sentimento. O
entrevistador poderá comentar: “Beber um
pouco de água ajuda-o a controlar suas emo-
ções”. Normalmente, o paciente experimen-
ta essas interpretações como críticas ou sen-
te-se tratado como criança. Rigidez de pos-
tura e outros comportamentos ritualizados
durante a sessão são outras indicações de re-
sistência. Por exemplo, um paciente sempre
dizia “Obrigado” ao final de cada sessão.
Outra ia ao banheiro antes de cada consul-
ta. Quando questionada sobre a “rotina”,
dizia que não desejava experimentar qual-
quer sensação naquela parte do seu corpo
durante a sessão.

Um outro grupo de resistências mostra cla-
ramente a relutância do paciente em partici-
par do tratamento, mas sem envolver muito a
transferência. Por exemplo, as transferências
normais não parecem desenvolver-se com
muitos pacientes anti-sociais, com alguns que
são forçados ao tratamento por pressões ex-
ternas ou com alguns que têm outros motivos
para o tratamento, como evitar alguma res-
ponsabilidade. Com certas combinações de te-
rapeuta e paciente, a verdadeira personalidade
e experiência do terapeuta são muito diferen-
tes ou muito similares àquelas do paciente.
Nesses casos, uma mudança de terapeuta é
indicada.

Alguns pacientes não mudam após re-
conhecerem seu comportamento. Isso é co-
mum em certos transtornos de caráter e é di-
ferente do paciente psicologicamente obtuso
e que não consegue aceitar o insight. Essa re-
sistência está relacionada ao fenômeno clíni-
co que levou Freud a formular a “compulsão à
repetição”. Neurocientistas compreendem esse
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fenômeno como devido a determinantes bio-
lógicos do comportamento, geneticamente
programadas ou a padrões iniciais de neuro-
circuitos já estabelecidos.

Uma resistência comum em pacientes de-
primidos é apenas aceitar reconhecimentos e
interpretações para flagelar-se ainda mais. Per-
guntam: “Por que isso tudo?” ou dizem “Es-
tou desesperado; tudo que faço está errado”.
Esse comportamento, a “reação terapêutica ne-
gativa”, é discutido no Capítulo 6, “Paciente
Masoquista”, e no Capítulo 7, “Paciente De-
primido”.

Independentemente da complexidade
desses conceitos, é importante conhecer os
aspectos psicodinâmicos mais importantes
que são úteis na discussão da relação tera-
peuta-paciente.

Entrevistador

Entrevistador inexperiente. A psicoterapia é
uma experiência muito intensa não só para o
paciente, mas também para o terapeuta. Cada
médico traz uma experiência pessoal e profis-
sional diferente para a entrevista. A estrutura
do seu caráter, valores e sensibilidade aos sen-
timentos dos outros influenciam suas atitu-
des em relação aos demais seres humanos –
tanto pacientes como não-pacientes. O uso te-
rapêutico do self  é um conceito complexo,
que se desenvolve em cada médico ao longo
dos anos de treinamento e na prática anterior.
Com freqüência, dizem que é necessário cerca
de 10 anos para uma pessoa alcançar a matu-
ridade no papel terapêutico. Dois aprendizes
não progridem exatamente na mesma propor-
ção, e existem muitos médicos diferentes, as-
sim como aprendizes. As experiências de vida
do médico – passadas, presentes e futuras –
afetam esse trabalho muito pessoal. Erros fa-
zem parte do aprendizado; e se o iniciante ti-

ver muito medo de cometer erros, estará con-
denado a permanecer como iniciante indefi-
nidamente.

Na entrevista do iniciante, a persuasão teó-
rica do seu professor exercerá uma influência
sobre sua abordagem com o paciente. No en-
tanto, à medida que se torna mais experiente,
esse fator se dilui dentro da experiência, e a
sua própria personalidade passa a ter uma in-
fluência muito maior.

Um médico habilidoso é alguém que se
tornou habilidoso. Ninguém se torna perito
pela leitura dos princípios. Contudo, existem
problemas comuns específicos apresentados
pelos entrevistadores iniciantes. O entrevista-
dor iniciante é mais ansioso do que seus cole-
gas experientes. Os mecanismos de defesa que
emprega para manter sua ansiedade sob con-
trole diminuem sua sensibilidade para as flu-
tuações sutis nas respostas emocionais do pa-
ciente. Uma vez que em geral o iniciante está
em uma instituição de treinamento, uma fon-
te significativa da sua ansiedade é o medo de
fazer algo errado e perder a aprovação do seu
professor. Também poderá haver ressentimen-
to, que resulta da não-obtenção do elogio do
supervisor. Com freqüência, seu medo de ser
inadequado é deslocado para o paciente, ao
imaginar que este ficará sabendo do seu esta-
do de “estudante” e que perderá a confiança
nele como médico competente. As referências
do paciente para tais problemas são melhor
manejadas de forma aberta e franca, porque
geralmente os pacientes estão cientes de que
freqüentam uma instituição de treinamento.
A aceitação, por parte do jovem médico, dos
medos do paciente por ele ser inexperiente for-
talecerá a credibilidade e a confiança do pa-
ciente.

É comum o iniciante sentir um desejo
de ter melhor desempenho do que seus co-
legas aos olhos dos professores. Nem todos
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esses sentimentos de competição estão rela-
cionados à rivalidade fraterna; ele também
deseja ser mais habilidoso do que seu pro-
fessor. Atitudes desafiadoras em relação às
pessoas que representam autoridade são ou-
tras manifestações de competitividade e
impedem o entrevistador iniciante de se sen-
tir à vontade com seu paciente.

O médico inexperiente em qualquer espe-
cialidade sente culpa por “praticar” com o pa-
ciente. Essa culpa é exagerada no estudante
de medicina que falha 3 ou 4 vezes ao realizar
sua primeira punção de veia, sabendo que o
residente poderá ser bem-sucedido na sua pri-
meira tentativa. Em qualquer área da medici-
na, o jovem médico tem sentimentos de culpa
conscientes e inconscientes quando acha que
outro colega teve um desempenho melhor. Em
muitas especialidades médicas, um residente
sob supervisão poderá prestar quase a mesma
qualidade de tratamento que um médico ex-
periente. No entanto, a entrevista psiquiátri-
ca não poderá ser supervisionada da mesma
forma, e muitos anos são necessários para ad-
quirir habilidade nas entrevistas. Embora o
professor possa garantir ao aprendiz que ele
exagera a importância desse fator, este conti-
nuará a imaginar que o paciente se restabele-
ceria bem mais rápido se estivesse sendo tra-
tado pelo supervisor. O jovem médico projeta
no supervisor os mesmos sentimentos de cons-
ciencia que o paciente projeta nele.

A atitude do médico iniciante em relação
ao diagnóstico tem sido discutida. Ele poderá
ficar preocupado e passar a focar os fatores or-
gânicos excludentes para todos os casos por
ser mais experiente e seguro no papel de
médico tradicional. Ele segue o esboço do exa-
me psiquiátrico com obsessiva perfeição para
não negligenciar algo importante.

Em outras situações, ficará fascinado com
a psicodinâmica e se descuidará na descri-

ção adequada da psicopatologia. Um resi-
dente perguntou a uma paciente sobre sua
atitude compulsiva de puxar o cabelo. Fez per-
guntas em relação às origens, eventos precipi-
tantes no dia-a-dia de sua vida, como se sen-
tia em relação ao fato, onde estava quando fa-
zia isso, e coisas assim. Ele falhou em observar
que ela estava usando uma peruca e foi sur-
preendido quando, depois, ela contou para o
supervisor que estava careca. Já que a pacien-
te pareceu estar completamente “intacta”, e o
residente não encontrara essa síndrome antes,
não pensou em fazer a próxima pergunta do
supervisor: “Você sempre coloca o cabelo na
boca?”. A paciente respondeu que sim e con-
tinuou revelando sua fantasia de que as raí-
zes do cabelo eram piolhos que estava com-
pelida a comer. Um conhecimento adequa-
do da psicopatologia e da psicodinâmica aju-
da na exploração dos sintomas do paciente.

Em alguns aspectos, o entrevistador inex-
periente se parece com o estudante de histo-
logia, que primeiro examina no microscópio
e vê apenas inúmeras cores bonitas. À medida
que sua experiência aumenta, reconhece as
estruturas e as relações que anteriormente es-
capavam à sua atenção e percebe um constan-
te aumento no número de sutilezas.

A tendência do iniciante é interromper
o paciente para fazer todas as suas pergun-
tas. Com mais experiência, ele reconhece se
um paciente completou sua resposta à
questão ou se ele simplesmente precisa de
um pouquinho de encorajamento para con-
tinuar sua história. À medida que a compe-
tência do iniciante aumenta, é possível que
ele preste atenção no conteúdo do que o
paciente está dizendo e, ao mesmo tempo,
considere como este se sente e o que está
contando sobre si mesmo pela inferência ou
omissão. Por exemplo, se o paciente espon-
taneamente relata várias experiências do pas-
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sado, nas quais sentiu que foi maltratado
pelo profissional médico, o entrevistador
poderá dizer algo como: “Não surpreende você
ser receoso com os médicos”.

A entrevista será mais eficazmente organi-
zada em torno dos indícios fornecidos pelo
paciente e não em torno do roteiro do exame
psiquiátrico. Com freqüência, o aprendiz se
sente mais confortável se puder seguir uma
orientação formal, mas isso dá à entrevista uma
qualidade truncada e desconexa, e resulta em
pouco sentimento de harmonia.

Embora o principiante possa falar muito e
não ouvir, ele também tenderá para a passivi-
dade. Sua insegurança profissional faz com que
seja difícil saber quando oferecer reassegura-
mento, conselho, explicações ou interpreta-
ções. Com medo de dizer a coisa errada, o en-
trevistador muitas vezes acha mais fácil deixar
passar as situações em que algumas interven-
ções ativas são necessárias.

Uma auto-imagem profissional é obtida
pela identificação com os professores. Em
geral, o jovem médico imita os gestos, os
maneirismos e as entonações de um super-
visor que observou. Essas identificações são
múltiplas e mutáveis até mesmo vários anos
após o entrevistador já as ter integrado ao
seu próprio estilo. Sendo assim, consegue
relaxar enquanto está trabalhando e, ao mes-
mo tempo, ser ele mesmo. Nessa fase, fre-
qüentemente lançará mão de truques, que
às vezes são usados de uma maneira estereo-
tipada – por exemplo, repetindo a última
palavra ou frase do paciente em intervalos
freqüentes ou usando excessivamente cli-
chês, como “Não entendo”; “O que você
acha?”; “Ham, ham”; ou “E, então, o que
aconteceu?”. À medida que ficar mais à von-
tade, o entrevistador explorará naturalmente
uma variedade de respostas diferentes com
as quais está familiarizado.

Contratransferência. Os entrevistadores
apresentam aos seus pacientes dois tipos de
respostas emocionais. O primeiro são as rea-
ções referentes a como ele realmente é. O
médico poderá gostar do paciente, ter simpa-
tia ou mesmo sentir-se provocado pelo pa-
ciente, essas são reações que o paciente pro-
voca na maior parte das pessoas. As respos-
tas de contratransferência poderão ser espe-
cíficas do entrevistador. Elas ocorrem quan-
do o entrevistador responde ao paciente
como se ele fosse uma figura importante do
seu passado. Quanto mais intensos os pa-
drões neuróticos do entrevistador e quanto
mais o paciente realmente se assemelha a es-
sas figuras, maior a probabilidade de respos-
tas de contratransferência. Em outras pala-
vras, é maior a probabilidade de uma entre-
vistadora que tinha uma relação de compe-
titividade intensa com sua irmã apresentar
respostas irracionais para pacientes do sexo
feminino da sua própria idade do que outros
terapeutas. Se reagir dessa maneira com to-
dos os pacientes, independentemente da
idade, do sexo ou do tipo de personalidade,
o problema será mais grave. As respostas de
contratransferência também poderão ser um
meio valioso para a compreensão do incons-
ciente do paciente (ver Cap. 10, “Paciente
Borderline”). Essas respostas estão menos re-
lacionadas à psicologia do entrevistador e
mais a uma manifestação da psicodinâmica
do paciente.

As respostas de contratransferência pode-
rão ser classificadas dentro das mesmas cate-
gorias, que são usadas na discussão de trans-
ferência. O médico poderá ficar dependen-
te da afeição e do elogio do paciente, como
fontes da sua própria auto-estima ou, de
modo inverso, poderá sentir-se frustrado e
zangado quando o paciente for hostil ou crí-
tico. Qualquer terapeuta poderá, ocasional-
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mente, usar o paciente dessa forma. O mé-
dico poderá, de forma inconsciente, procu-
rar sua afeição e somente vir a reconhecer o
que está fazendo quando o paciente respon-
der. Os médicos iniciantes do sexo masculino
poderão deparar-se com pacientes do sexo fe-
minino que escrevem cartas ou poemas de
amor ou propostas de casamento. Um en-
trevistador aprendiz comentou que seu mo-
delo inicial para as relações homem-mulher
era de encontros. Existem manifestações
mais sutis desse problema, como a oferta ex-
cessiva de reasseguramento, ajuda o pacien-
te a obter casa ou um emprego, e assim por
diante, quando essa assistência não é de fato
necessária e serve como um suborno para
obter o amor do paciente mais do que ser
uma intervenção terapêutica adequada. Des-
dobrar-se para ajustar horários ou honorá-
rios, providenciando tempo extra e sendo
excessivamente amável, é uma forma de cor-
tejar a aprovação do paciente. Não permitir
ao paciente ficar zangado é o outro lado da
mesma moeda. No entanto, os médicos são
pessoas, e alguns são mais calorosos ou ami-
gáveis, ou mais auxiliadores do que outros.
Não há nada de errado em ser amável.

O médico pode utilizar o exibicionismo
como uma forma de solicitar afeição ou ad-
miração dos pacientes. Exibir o próprio co-
nhecimento ou estado social ou profissional
em um grau inadequado é um exemplo, e,
normalmente, origina-se do desejo de ser onis-
ciente para compensar algum sentimento pro-
fundo de inadequação.

Terapeutas experientes comentaram que é
difícil ter apenas um caso de terapia de longo
prazo, porque o paciente se torna muito im-
portante para eles. Outros fatores poderão fa-
zer o médico atribuir a determinado paciente
uma importância especial. O “VIP” cria tanta
dificuldade para o médico que uma subsessão

posterior (ver “Paciente especial”) está desti-
nada à discussão desse paciente.

Todas as pessoas habilitadas a tratar rea-
gem à necessidade do paciente de dotá-los com
poder especial. A natureza da relação médico-
paciente redesperta o desejo do médico de ter
todo conhecimento e todo poder. Trata-se de
um aspecto recíproco do desejo do paciente
de um terapeuta onisciente e onipotente que
poderá curá-lo pelos poderes mágicos. Se o en-
trevistador assumir esse papel, o paciente não
será capaz de superar seus sentimentos básicos
de impotência e inferioridade. Todavia, o de-
sejo de tornar-se onipotente é universal e po-
derá ser reconhecido no comportamento do
médico. Por exemplo, o entrevistador poderá
ser incapaz de ver inconsistências ou impreci-
sões em certas interpretações ou poderá recu-
sar-se a examinar seus próprios comentários.
Uma insistência na sua própria infalibilidade
poderá levá-lo à conclusão de que os psicote-
rapeutas anteriores não conduziram a terapia
de forma adequada ou não compreenderam
precisamente o paciente.

Um mecanismo similar é demonstrado
pelo médico que conta à esposa uma vinhe-
ta clínica que revela o quão gentil e com-
preensivo ele foi, conta o quão desejável e
atraente seus pacientes o acham ou relata
sua brilhante interpretação. Desanimado
com o lento progresso da psicoterapia, po-
derá sutilmente exagerar e distorcer o ma-
terial das sessões para impressionar os cole-
gas. Poderá pressionar o paciente a melho-
rar a fim de aumentar seu prestígio e repu-
tação. Às vezes, tentará impressionar os co-
legas com a riqueza, o brilhantismo ou a im-
portância dos seus pacientes.

A contratransferência está operando quan-
do o terapeuta é incapaz de reconhecer ou se
recusa a conhecer o real significado das suas
próprias atitudes e comportamento. Essa ad-
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missão poderá ser externada: “Sim, eu estava
preocupado na última vez” ou “Minha obser-
vação soa depreciativa”. Com freqüência, o
médico está preocupado com o fato de que o
paciente tentará virar a mesa e analisá-lo mais.
Nessa situação, poderá responder: “Decifrar
por que eu disse é importante, mas, na verda-
de, é problema meu. Seria injusto sobrecarre-
gar nosso tratamento com isso, mas, até onde
for relevante, compartilharei com você. Ao
contrário, vamos compreender o máximo que
pudermos sobre suas reações para comigo”. O
paciente preocupa-se se o terapeuta tem dois
pesos e duas medidas, analisando o compor-
tamento do seu paciente, mas não o seu pró-
prio. Ocasionalmente, um paciente poderá
aproveitar-se da abertura do terapeuta em fun-
ção de um erro. O médico que permite que o
paciente o trate de modo sádico também tem
um problema de contratransferência. Assun-
tos similares surgem quando o paciente tem
informação em relação ao terapeuta provenien-
te de fora da situação do tratamento. Um
exemplo comum é o paciente que vive na mes-
ma vizinhança, tem filhos na mesma escola
dos filhos do terapeuta ou trabalha na mes-
ma instituição que ele. O exemplo mais co-
mum na vida do residente psiquiatra é o
paciente hospitalizado que obtém informa-
ções sobre seu médico por meio de outros
pacientes, funcionários, boletins médicos ou
observações diretas.

Na tentativa de manter um papel profis-
sional, o médico fica defensivamente tenta-
do a esconder-se atrás de clichês analíticos
tipo: “Como você se sente a respeito
disso?”ou “O que isso significa para você?”.
Muitas vezes, exemplos sutis ocorrem quan-
do o discurso do terapeuta ou seu tom de
voz é crucial na revelação da implicação da
sua observação. Por exemplo: “Sua idéia de
que eu estava flertando com a enfermeira a

desconcertou” implicará que o flerte existiu
apenas na mente da paciente. No entanto, se
o entrevistador observar: “A minha imagem
flertando com a enfermeira a desconcertou”,
a percepção da paciente não será desafiada, e
o entrevistador poderá explorar o impacto da
experiência sobre ela.

Uma manifestação comum da contratrans-
ferência é a excessiva identificação com o pa-
ciente. Nessa situação, o entrevistador tentará
transformar o paciente na sua própria imagem.
Talvez a armadilha universal para os psicote-
rapeutas seja às fantasias de Pigmalião. A di-
ficuldade em prestar atenção ou lembrar o
que o paciente disse poderá ser a primeira
pista do entrevistador da sua contratransfe-
rência. O médico que se identifica excessi-
vamente com seu paciente poderá ter difi-
culdades de reconhecer ou compreender os
problemas que são similares aos seus pró-
prios ou poderá ter uma compreensão ime-
diata do problema, mas será incapaz de li-
dar com ele. Por exemplo, um entrevista-
dor obsessivo que está preocupado com o
tempo diz, a cada hora, “Eu o verei amanhã
às 15h30min”. Não é provável que ele seja
capaz de ajudar seu paciente a trabalhar uma
dificuldade similar.

O terapeuta iniciante poderá experimen-
tar prazer vicário (em lugar de outro) no
comportamento sexual ou agressivo do seu
paciente. Poderá sutilmente encorajá-lo a
enfrentar seus pais de uma maneira que ele
mesmo admira. Poderá prover as necessida-
des de dependência do paciente, porque
gostaria de ser tratado de forma similar. Os
psicoterapeutas que estão sob tratamento
analítico descobrem que seus pacientes ge-
ralmente estão trabalhando no mesmo
problema que eles.

Lutas de poder, competição e discussões
ou questionamentos persistentes ao pacien-
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te são exemplos comuns de contratransfe-
rência. A tarefa do entrevistador é com-
preender como o paciente vê o mundo e aju-
dá-lo a entender-se melhor. Não é bom im-
por os conceitos do entrevistador ao pacien-
te. Manifestações mais sutis desse problema
incluem o uso de palavras ou conceitos que
estão um pouco além da compreensão do
paciente; assim, demonstram a posição “ele-
vada” do médico. Outros exemplos incluem
a tendência a dizer “Eu disse isso a você”,
quando o paciente descobre que o médico
estava correto ou quando este sorri diante
de seu desconforto.

Desejar ser o filho ou o irmão mais novo
do paciente é uma resposta de contratrans-
ferência que geralmente ocorre com pa-
cientes que são mais velhos que o entrevis-
tador. Mais uma vez, quanto mais o pacien-
te realmente se parecer com os pais ou o ir-
mão do terapeuta, maior a probabilidade de
essas respostas ocorrerem. Nesses casos, o
terapeuta poderá aceitar, das pacientes, pre-
sentes como comida ou roupas, e dos pa-
cientes, conselhos de negócios ou outro tipo
de assistência. Existe uma linha sutil nessa
área do comportamento que viola as fron-
teiras da ética profissional.

Há uma série de manifestações não-espe-
cíficas de contratransferência. Às vezes, o en-
trevistador vivenciará ansiedade, excitação ou
depressão na presença de certo paciente ou de-
pois que este deixar o consultório. Sua reação
poderá envolver um problema de contratrans-
ferência ou refletir ansiedade ou triunfo neuró-
tico sobre a forma como lida com o paciente.

Enfado ou incapacidade de concentração
no que o paciente está dizendo muito fre-
qüentemente reflete raiva ou ansiedade in-
consciente por parte do entrevistador. Se
diversas vezes se atrasa ou esquece a sessão,
em geral esse comportamento indica evita-

ção de sentimentos de hostilidade ou sexuais
em relação ao paciente.

Outro problema comum de contratrans-
ferência origina-se na falha do terapeuta de
ver as ocasiões em que o aparente “observar
do ego do paciente”, junto com a curiosidade
entusiástica do significado dos sonhos, com a
recuperação de memórias passadas e com o insi-
ght da dinâmica inconsciente é, na verdade,
um enactment da transferência. O resultado é
uma terapia muito intelectualizada, relativa-
mente desprovida de emoção.

Em geral, a expressão direta da emoção na
transferência provê uma oportunidade para
enactments contratransferenciais. Por exemplo,
um terapeuta falou para seu paciente: “Não é
exatamente a mim que você ama (ou odeia), é
a seu pai”. A transferência não significa que
os sentimentos em relação ao terapeuta não
sejam reais. Falar ao paciente que seus senti-
mentos estão deslocados é desrespeitoso e de-
preciativo. De modo similar, às vezes, os tera-
peutas iniciantes respondem à expressão de
raiva do paciente com um comentário do tipo
“Isso é um sinal real de progresso de que você
é capaz de ficar furioso comigo”. Observações
dessa natureza desdenham os sentimentos do
paciente. Embora a neurose de transferência
envolva a repetição de atitudes do passado, a
resposta emocional é real; na verdade, freqüen-
temente mais forte do que foi no cenário ori-
ginal, porque é necessário menos defesa. O
desconforto do terapeuta com as reações
emocionais intensas do paciente poderá le-
var à defesa sutil. Um exemplo é o do médi-
co que pergunta: “Essa não é a mesma for-
ma que você sente em relação à sua irmã?”
ou dizer “Nós sabemos que você teve senti-
mentos similares no passado”. Esses comen-
tários desviam a discussão para longe da
transferência mais do que encorajam a sua
exploração. Tanto o médico quanto o pa-
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ciente compreenderão melhor os sentimentos
deste, se o entrevistador perguntar “Por que
sou um filho-da-puta?” ou “Do que você gos-
ta em mim?”. Essa abordagem leva os senti-
mentos do paciente a sério. Quando o pa-
ciente elabora seu sentimento, normalmen-
te descobre sozinho o aspecto transferencial
da sua resposta. À medida que delineia por
completo os detalhes da sua reação, com fre-
qüência, ele diz: “Você não reage da mesma
forma que meu pai fazia quando eu me sen-
tia assim” ou “Isso me faz pensar em algo
que aconteceu anos atrás com minha irmã”.
Então, o entrevistador poderá demonstrar
o componente de transferência do sentimen-
to do paciente.

Na busca por detalhes nas reações emocio-
nais do paciente, com freqüência, emergem
percepções distorcidas do terapeuta. Por
exemplo, ao descrever por que achava que
amava seu terapeuta, uma paciente disse: “Por
alguma estranha razão imagino você com bi-
gode”. A exploração de tal pista identificou o
objeto original do sentimento de transferên-
cia no passado da paciente.

As discussões da contratransferência tipi-
camente deixam no iniciante o sentimento de
que essa reação é ruim e deverá ser eliminada.
Seria mais preciso dizer que o terapeuta tenta
reduzir a extensão das suas respostas neuróticas
que interferem no tratamento. O médico cons-
ciente da sua contratransferência poderá usá-la
como outra fonte de informação sobre o pacien-
te. Nas entrevistas com pacientes borderlines, o
reconhecimento mútuo da contratransferên-
cia do médico poderá ser especialmente útil
no processo terapêutico (ver Cap. 10, “Pacien-
te Borderline”).

Paciente especial. O paciente especial é
discutido nesse ponto porque as característi-
cas principais da distinção dessa entrevista es-
tão centradas nas reações do entrevistador ao

status do seu paciente. O problema conti-
nuará a ocorrer ao longo de toda a carreira
do médico, embora o critério que define o
paciente como “especial” possa mudar. Nos
anos iniciais do treinamento do médico, esse
paciente poderia ser um estudante de medi-
cina, um funcionário de uma universidade,
o parente de um membro do quadro de fun-
cionários ou um conhecido de um profes-
sor de prestígio.

À medida que a experiência e o status do
médico aumentam, o status de seus pacientes
especiais também aumenta. Não importa
quão experiente ou seguro seja o entrevista-
dor, sempre existirá uma pessoa de renome
tal que o médico se sentirá desconfortável
em relação a ela. Existe uma grande varie-
dade de atitude dos pacientes especiais sobre
seu status, assim como existe em qualquer
outro grupo de pessoas. Aquelas pessoas cujo
status especial depende da sua importância
pessoal para o entrevistador normalmente
esperam ser tratadas como qualquer outro
paciente.

Alguns pacientes esperam e requerem uma
consideração especial. O entrevistador pode-
rá ficar indeciso sobre onde termina a realida-
de e começam as expectativas neuróticas. A
resolução do dilema envolve a consideração
dos direitos do paciente normal. O status de
paciente especial poderá privá-lo dos direitos
básicos. As extraordinárias providências do
médico que, de fato, equiparam esse paciente
a outros provavelmente não prejudicarão o tra-
tamento. Por exemplo, levar em consideração
a figura política de notoriedade nacional cuja
posição poderá ser prejudicada se o público
descobrir que consultou um profissional em
saúde mental. O médico, ao conduzir a con-
sulta na casa do paciente, oferecerá a mesma
privacidade que os outros pacientes têm no
consultório. Nesse caso, a aplicação do prin-
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cípio é clara, mas, em outras ocasiões, o médi-
co precisará decidir se favorecerá a situação real
da vida do paciente ou o princípio de que o
entrevistador não deverá sair do seu procedi-
mento usual para gratificar as demandas neu-
róticas. Se as conseqüências forem altas, será
preferível arriscar errar gratificando a neurose do
paciente.

Surgem problemas no tratamento desse
paciente não apenas porque sua situação é es-
pecial, mas também porque ele é especial para
o médico. O sucesso do seu tratamento assu-
me uma importância absoluta, e o médico está
totalmente preocupado em manter a boa von-
tade do paciente, dos seus parentes e dos seus
amigos. Uma proteção para o paciente e para
o médico é tomar providências especiais quan-
to à seleção do terapeuta. O médico experien-
te que está hospitalizado por uma depressão
significativa ou o filho psicótico de uma per-
sonalidade proeminente deverão ser destina-
dos a alguém que não se intimidará por seu
status. Escolher um entrevistador que tenha
menor probabilidade de ficar inseguro mini-
mizará muitos problemas.

O paciente médico apresenta problemas
específicos. Aquele que o tratar oferecerá mais
explicações detalhadas em algumas ocasiões e
nenhuma explicação em outras, assumindo
que o paciente já tem conhecimento suficien-
te. Às vezes, o paciente médico espera ser tra-
tado como um colega e ter uma discussão
“médica” sobre seu próprio caso. Poderá ter
medo de fazer perguntas que poderão fazê-
lo parecer ignorante ou amedrontado. Po-
derá achar que não deve se queixar, expres-
sar raiva ou tomar muito tempo do seu mé-
dico. O jovem médico sentirá orgulho de
usar o jargão ou de dar explicações intelec-
tualizadas aos pacientes médicos. Um pa-
ciente médico descreveu uma experiência
aterrorizante durante a qual um urologista

fazia um monólogo contínuo das suas ma-
nobras, enquanto passava o cistoscópio e
descrevia as descobertas clínicas na bexiga
do paciente médico, as quais, não sendo do
conhecimento do paciente, tinham pouca
relevância patológica. Aparentemente, o
urologista achou que um paciente médico
seria tranqüilizado com essa informação ex-
tra.

Papel do entrevistador. A função mais im-
portante do entrevistador é ouvir e compreen-
der o paciente a fim de ajudá-lo. Um ocasio-
nal aceno de cabeça ou “ham-ham” é o sufi-
ciente para que o paciente saiba que o entre-
vistador está prestando atenção. Além disso,
um comentário simpático, quando adequado,
ajudará a estabelecer o rapport. O entrevista-
dor poderá fazer observações, como “Claro”,
“Imagino” ou “Naturalmente”, para apoiar
atitudes que são comunicadas pelo paciente.
Quando o sentimento do paciente estiver bem
claro, o entrevistador poderá sinalizar sua com-
preensão com as afirmações: “Você deve ter se
sentido horrível sozinho” ou “Isso deve ter sido
muito constrangedor”. Em geral, o entrevis-
tador não critica, mostra-se interessado, preo-
cupado e amável.

Normalmente, faz perguntas, as quais po-
derão servir para obter informações ou para
esclarecer seu próprio entendimento ou o do
paciente. As perguntas poderão ser um forma
sutil de sugestão ou, pelo tom da voz em que
são feitas, dar permissão ao paciente para fa-
zer algo. Por exemplo, o entrevistador poderá
perguntar: “Você já disse ao seu chefe que você
acha que merece um aumento?”. Independen-
temente da resposta, ele indica que tal fato seria
concebível, permissível e talvez até mesmo es-
perado.

Com freqüência, o entrevistador faz suges-
tões para o paciente implícita ou explicitamen-
te. A recomendação de uma forma específica
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de tratamento traz a sugestão implícita de
que ele espera que seja de ajuda. As pergun-
tas que o entrevistador faz geralmente dão
ao paciente a sensação de que é esperada a
discussão de certos assuntos, como sonhos
ou sexo. Na psicoterapia, o entrevistador
sugere que o paciente discuta quaisquer de-
cisões importantes antes de tomá-las e pode
sugerir que ele deve ou não discutir certos
sentimentos com as pessoas importantes da
sua vida.

Os entrevistadores poderão ajudar os pa-
cientes com problemas práticos. Por exemplo,
um jovem casal solicitou aconselhamento psi-
cológico devido à dificuldade de relaciona-
mento. Ao final da consulta, perguntaram se
tentarem ter um filho os ajudaria. Um clérigo
bem-intencionado sugeriu que um filho po-
deria aproximar mais o casal. O entrevistador
advertiu que um filho poderia ser uma fonte
de estresse adicional no momento e recomen-
dou que esperassem até a relação melhorar.

O entrevistador fornece ao paciente certas
gratificações e frustrações no processo do tra-
tamento. Ajuda-o com seu interesse, com-
preensão, encorajamento e apoio. Ele é o alia-
do do paciente; nesse sentido, oferece oportu-
nidades para experimentar a proximidade.
Quando o paciente fica inseguro de si mes-
mo, ele poderá fornecer reasseguramento com
um comentário do tipo: “Vai fundo, você está
agindo bem”. O reasseguramento generaliza-
do como “Não se preocupe, tudo se resolve-
rá” é de valor limitado para a maior parte dos
pacientes. Isso porque o entrevistador não sabe
se o que o paciente teme será resolvido. As-
sim, perderá credibilidade com o paciente e
consigo mesmo, como resultado da oferta de
falsas promessas. É preferível oferecer apoio
na forma da compreensão que está fundamen-
tada nas formulações específicas do problema
do paciente. Ao mesmo tempo, o entrevista-

dor procurará aliviar os sintomas do paciente
e a gratificação inconsciente que eles lhe dão.
Tornará o paciente consciente dos seus confli-
tos – consciência que poderá ser dolorosa e
frustrante, exceto se o entrevistador for capaz
de oferecer soluções possíveis para tais confli-
tos. Em geral, o paciente imagina novas solu-
ções depois de o conflito ter sido profunda-
mente explorado.

A atividade mais importante na psicotera-
pia psicanaliticamente orientada é a interpre-
tação. Seu objetivo é desfazer o processo de
repressão e permitir que pensamentos e senti-
mentos inconscientes se tornem conscientes,
possibilitando ao paciente desenvolver novos
métodos de enfrentar seus conflitos, sem a for-
mação dos sintomas (ver no Cap. 2 a discus-
são sobre a formação dos sintomas). As fases
iniciais de uma interpretação são a confronta-
ção, que mostra que o paciente está evitando
algo, e a clarificação, que formula a área a ser
explorada.

Uma interpretação “completa” delineia um
padrão de comportamento na vida atual do
paciente, mostrando o conflito básico entre
um desejo inconsciente e o medo, as defesas
que estão envolvidas e alguma formação do
sintoma resultante. Esse padrão é relacionado
à sua origem no início da vida; sua manifesta-
ção na transferência é mostrada; e o benefício
secundário, formulado. Nunca será possível ter
todos esses aspectos ao mesmo tempo. Uma
interpretação similar, usando o modelo das re-
lações de objeto, colocaria menos ênfase no
desejo inconsciente e no componente de de-
fesa. Ao contrário, o terapeuta investigará as
introjeções conscientes e inconscientes do pa-
ciente relativas a um ou a ambos os pais, acei-
tando ou defensivamente rejeitando esse pai
ou mãe. Essa formulação ocorrerá repetida-
mente até que o terapeuta possa observar: “Pa-
rece que sua mãe, na sua cabeça, ainda está
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lhe dizendo o que fazer, e você parece incapaz
de desistir desse sentimento de raiva”.

Um paciente relatou ter ficado com raiva quan-
do sua esposa jogou fora um par dos seus sapatos
velhos sem sua permissão. Revelou que não com-
preendeu totalmente sua reação porque os sapa-
tos já não serviam mais e ele mesmo os jogaria
fora. A história familiar relevante incluiu a des-
crição da sua raiva de sua mãe por suas repetidas
violações a seu espaço, sua privacidade e seus
bens. O entrevistador, que já havia trazido à tona
essa informação, disse ao paciente: “Então, seu
pior pesadelo se tornou realidade; sua esposa se
tornou sua mãe”. “É isso”, replicou o paciente,
“ela me fez sentir que ainda era um menino. Posso
ter tido algo a ver com isso”. E acrescentou: “Eu
posso tê-la ajudado vestindo-me de maneira ina-
dequada para um homem da minha idade em
Manhattan”. O paciente ficou em silêncio, refle-
tindo sobre seu comentário. O terapeuta obser-
vou: “Então, você está devotando sua vida a trans-
formar sua mãe na mãe que você gostaria de ter”.
O paciente ficou visivelmente comovido e ob-
servou: “Eu tenho que superar isso ou vou arrui-
nar meu casamento”.

As interpretações poderão estar direciona-
das às resistências e defesas ou ao conteúdo.
Em geral, a interpretação visa o material mais
próximo à consciência, o que significa que as
defesas são interpretadas mais cedo do que o
impulso inconsciente, do qual as defesas aju-
dam a precaver-se. Na prática, qualquer in-
terpretação simples envolve tanto a resistên-
cia quanto o conteúdo, e normalmente é re-
petida muitas vezes, embora com variação de
ênfase; o terapeuta desloca para trás e para
diante à medida que trabalha em determina-
do problema. As interpretações mais iniciais
são objetivadas na área em que a ansiedade
consciente é maior, que, normalmente, são os

sintomas apresentados pelo paciente, sua re-
sistência ou sua transferência. O material in-
consciente não é interpretado até que tenha
se tornado pré-consciente. Para ilustrar esses
assuntos, considere um jovem homem com
ataques de pânico:

A primeira confrontação do terapeuta objetivou
a resistência do paciente, com a observação:
“Você usou uma boa parte do seu tempo falando
sobre seus sintomas”. O paciente respondeu:
“Sobre o que você gostaria que eu falasse?”. O
entrevistador sinalizou que gostaria de saber mais
sobre o que acontecera exatamente antes do últi-
mo ataque começar. A resposta do paciente le-
vou a uma clarificação do entrevistador: “Essa é
a terceira vez esta semana que você teve um ata-
que depois de ficar com raiva da sua esposa”. O
paciente aceitou essa observação, mas isso não
aconteceu até a sessão subseqüente, em que acres-
centou que ficava com raiva sempre que sentia
que ela ficava mais amiga da mãe dela do que
dele. Mais tarde soube-se que o paciente tinha
uma intensa competição com sua irmã e que sem-
pre tinha medo de a mãe a preferir a ele. Nesse
ponto, foi possível interpretar o desejo do pa-
ciente de atacar sua irmã e seu medo de que seria
rejeitado pela mãe como punição. Os mesmos
sentimentos foram recriados em sua atual rela-
ção com a esposa. O entrevistador interpretou
não apenas os ciúmes do paciente da atenção da
esposa para com a mãe, mas também a inveja do
amor que a sogra conferia à filha. Em outro mo-
mento, o benefício secundário do sintoma do pa-
ciente foi interpretado como o fato de que seu
ataque de pânico invariavelmente trouxera, mais
adiante, a indulgência simpática de sua esposa.
O processo total foi repetido na transferência,
em que o paciente ficou enfurecido com o tera-
peuta por este não demonstrar maior considera-
ção por seus sintomas, e descreveu um sonho em
que ele era o paciente favorito do terapeuta.
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As interpretações são mais eficazes quando
são mais específicas. Nesse exemplo, uma in-
terpretação específica seria: “Você ficou zan-
gado quando sentiu que sua esposa cuidava
mais da mãe do que de você”. Uma afirmação
genérica poderia ser: “Seu aborrecimento pa-
rece estar direcionado para as mulheres”. Uma
interpretação inicial seria inevitavelmente in-
completa. Conforme mostrado nesse exemplo,
muitas etapas são necessárias até que se possa
formular uma interpretação completa. Quan-
do o entrevistador está indeciso, as interpre-
tações são melhor oferecidas como possibili-
dades para as considerações do paciente do que
como pronunciamentos dogmáticos. Uma in-
trodução para a interpretação poderia ser “Tal-
vez” ou “Parece-me que”.

O momento é um aspecto crítico da inter-
pretação. Uma interpretação prematura é ame-
açadora; ela aumenta a ansiedade do paciente
e intensifica sua resistência. Uma interpreta-
ção tardia retarda o tratamento, e o entrevis-
tador pouco poderá ajudar o paciente. O me-
lhor momento para interpretar é quando o pa-
ciente ainda não está ciente do material, mas
é capaz de reconhecer e aceitá-lo – em outras
palavras, quando ele não achar o material mui-
to ameaçador.

Sempre que existir uma forte resistência
operando na transferência, será essencial que
o entrevistador direcione suas primeiras inter-
pretações para essa área. Uma paciente inicia-
va toda sessão discutindo seus encontros mais
recentes. Ela achava que o terapeuta, como seu
pai, estaria preocupado com sua atividade se-
xual. Um exemplo mais óbvio é a paciente que
apenas deseja discutir seu interesse erótico pelo
entrevistador. Este poderá comentar: “Parece
que seus sentimentos para comigo a estão per-
turbando mais do que seus sintomas”.

O impacto de uma interpretação sobre
um paciente poderá ser visto de três manei-

ras: primeira, o significado do conteúdo da
interpretação nos conflitos e nas defesas do
paciente; segunda, o efeito da interpretação
na relação de transferência; e terceira, o efei-
to na aliança terapêutica, que é a relação
entre o entrevistador e a parte saudável,
observadora do ego do paciente. Cada in-
terpretação opera simultaneamente em to-
das as três áreas, embora às vezes mais em
uma do que em outra.

As manifestações clínicas das respostas do
paciente variam totalmente. Ele poderá exibir
respostas emocionais como sorrir, chorar, co-
rar ou ficar com raiva, indicando que a in-
terpretação foi efetiva. Um novo material
poderá emergir na forma de uma informa-
ção adicional sobre a história ou sonho. Às
vezes, o paciente relata que seu comporta-
mento no mundo exterior mudou. Ele po-
derá ou não ter consciência do significado
confirmatório desse material. De fato, po-
derá negar vigorasamente que a interpreta-
ção está correta, apenas para mudar sua opi-
nião mais tarde, ou poderá concordar de
imediato, mas como um gesto de agrado ao
terapeuta. Se o paciente negar ou rejeitar
uma interpretação, o entrevistador não de-
verá insistir na questão. A discussão é inefi-
caz, e o impacto terapêutico não está neces-
sariamente correlacionado com a aceitação
consciente do paciente.

As interpretações são perdas na medida em
que objetivam a remoção da defesa do paciente
ou o bloqueio de uma rota simbólica ou subs-
tituta para a obtenção da gratificação de um
desejo proibido. Certos pacientes são capazes
de se defender contra esse aspecto da inter-
pretação pela sua aceitação como outra forma
de gratificação – isto é, o entrevistador estará
falando com eles, deseja ajudá-los e, por essa
razão, usará seu poder onipotente para curá-
los. Isso é facilmente reconhecido quando o
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entrevistador faz uma interpretação, e o pa-
ciente retruca: “Você é muito esperto, realmen-
te compreende meus problemas”. Poderá ha-
ver uma mudança na qualidade da aliança
terapêutica depois da interpretação correta
devido a um maior sentimento de confian-
ça no terapeuta. Um paciente estará menos
preocupado com fantasias sobre o entrevis-
tador como resultado de uma interpretação
da transferência.

Espera-se que o entrevistador estabeleça
limites para o comportamento do paciente no
consultório no momento em que este for in-
capaz de se controlar ou quando empregar um
julgamento inapropriado. Por exemplo, se um
paciente enfurecido levantar do seu assento
e caminhar ameaçadoramente em direção ao
entrevistador, esse não será o momento de
interpretar: “Você parece zangado”. Ao con-
trário, o entrevistador dirá “Sente-se” ou
“Não serei capaz de ajudá-lo se está me ame-
açando, então, por que você não se senta?”.
Do mesmo modo, o paciente que se recusa
a sair ao final da sessão, que usa o chuveiro
do banheiro do médico, que lê sua corres-
pondência, ou que escuta na porta do con-
sultório deverá saber que tal comportamento
não é permitido antes de o médico tentar
analisar seu significado.

EXAME PSIQUIÁTRICO2

O esquema para organizar as informações da
entrevista é referido como exame psiquiátrico.

Ele é enfatizado em uma série de livros-texto
psiquiátricos; por essa razão, é discutido aqui
em termos de suas influências na entrevista.
Normalmente, está dividido em história (ou
anamnese) e estado mental. Embora essa or-
ganização siga o modelo da história médica e
do exame físico, é realmente muito mais arbi-
trária. A história médica inclui achados subje-
tivos como dor, respiração curta ou proble-
mas digestivos; já o exame físico está limitado
a achados objetivos como sons cardíacos, re-
flexos, descoloração da pele e assim por dian-
te. Muitas das descobertas que pertencem ao
estado mental são subjetivamente reveladas, e
o entrevistador poderá não ser capaz de ob-
servá-las de forma direta. Alucinações, fobias,
obsessões, sentimentos de despersonalização,
delírios prévios e estados afetivos são exem-
plos. Além disso, a descrição geral do pacien-
te é tecnicamente parte do estado mental. No
entanto, será mais proveitoso se for colocada
no início do registro escrito.

História Psiquiátrica

Objetivo

Uma história cuidadosa é a base do diagnósti-
co e do tratamento de cada paciente. Cada
ramo da medicina tem seu próprio método
de obter e organizar a história precisa e abran-
gente da doença do paciente e seu impacto na
vida deste. Na prática geral da medicina, a téc-
nica habitual baseia-se em verificar, de acordo
com as próprias palavras do paciente, o iní-
cio, a duração e a gravidade das queixas atuais;
em rever os problemas médicos passados; e em
perguntar sobre o funcionamento atual dos
órgãos e dos sistemas anatômicos. Esse foco é
destinado essencialmente a investigar a fun-
ção dos sistemas tecidual e orgânico, uma vez

2 Essa seção (“Exame Psiquiátrico”) foi rigorosamente
adaptada da seguinte literatura: MacKinnon RA, Yudo-
fsky SC: Principles of the Psychiatric Evaluation. Baltimo-
re, MD, Lippincott Williams & Wilkins, 1986, pp. 40-
57. Copyright 1986, Lippincott Williams & Wilkins. Uti-
lização autorizada.
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que eles mantêm a economia interna do cor-
po, e enfatizar a maneira como o malfuncio-
namento afeta o estado físico do paciente ou
padrões sociais. Na psiquiatria, a história tam-
bém deverá transmitir o quadro mais oculto
das características da personalidade do pacien-
te, incluindo seus pontos fortes e fracos. A
história psiquiátrica inclui a natureza das re-
lações do paciente, bem como informações
sobre pessoas importantes da sua vida passada
e atual. Uma história completa de sua vida é
impossível, porque seria necessária uma outra
vida para contá-la. Todavia, um retrato pro-
veitoso do desenvolvimento do paciente, des-
de seus primeiros anos até a presente data, po-
derá ser desenvolvido normalmente.

Assim como outros profissionais, o profis-
sional aprendiz em saúde mental deverá pro-
gredir ao longo de certas etapas para o domí-
nio da sua profissão. A escola de patinação no
gelo para o patinador profissional, os exercí-
cios com os dedos para o pianista e a clássica
obtenção da história do paciente para o estu-
dante de medicina são etapas que precisam ser
vividas na busca pelo profissionalismo. Os
dados relevantes da história, que o estudante
de medicina do terceiro ano leva três horas
para concluir, normalmente poderão ser obti-
dos pelo residente em uma hora e, pelo pro-
fessor, em 20 minutos. Similarmente, tempo
e experiência são necessários antes de o inici-
ante poder responder rápida e diretamente às
dicas fornecidas pelo paciente, que informam
ao entrevistador experiente como e onde con-
tinuar com a história.

Técnicas

A técnica mais importante para obter a histó-
ria psiquiátrica é permitir que o paciente a
conte com suas próprias palavras e na ordem
que desejar. Tanto o conteúdo quanto a or-

dem em que o paciente apresenta sua história
revelam informações valiosas. À medida que
ele relata sua história, o entrevistador expe-
riente reconhecerá os momentos em que po-
derá fazer perguntas relevantes em relação às
várias áreas descritas no resumo da história
psiquiátrica e do exame do estado mental.

Embora as perguntas ou comentários do
entrevistador sejam relevantes, não é raro o
paciente ficar confuso ou perplexo. O entre-
vistador observará isso quando o paciente fran-
zir suas sobrancelhas e disser: “Não compre-
endo por que devo contar-lhe sobre isso”. A
entrevista prosseguirá mais serenamente se o
entrevistador destinar um tempo para expli-
car o que tinha em mente e mostrar a relevân-
cia da sua pergunta. Ocasionalmente, como
resultado da inexperiência ou erro de julga-
mento, o entrevistador buscará um assunto de
fato irrelevante. Nesse caso, diria: “Acabou de
me ocorrer, mas talvez você esteja certo e não
seja importante”. O paciente aceitará isso sem
perder a confiança no entrevistador, desde que
o questionamento irrelevante não ocorra em
excesso. Todo entrevistador, no momento
oportuno, fará uma pergunta que trará à tona
informações já fornecidas. Muitas vezes, con-
tinuará esperando que o paciente não perceba
ou não se importe. É sempre preferível obser-
var, “Ah, sim, perguntei-lhe isso anteriormen-
te” ou “Ah, sim, você já me contou” e então
repetir o que o paciente disse. Muitas vezes,
os entrevistadores de sucesso mantêm uma
folha com o resumo dos dados de identifica-
ção da vida do paciente, hábitos pessoais, no-
mes e idades da esposa e filhos, se for o caso.
Eles revêem esse material antes da consulta
com os pacientes que acompanham de forma
regular. Dessa forma, não apenas mantêm a
condição clínica do paciente, mas também
evitam fazer as mesmas perguntas várias ve-
zes, como “Seu filho é menina ou menino?”
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ou “Quem é Susan?”. Embora essa sugestão
pareça simples e óbvia, muitos entrevistado-
res competentes e experientes não a seguem.

Alguns obtêm a história entregando ao
paciente um questionário para completar an-
tes da primeira sessão. Embora essa técnica
poupe algum tempo e possa ser útil em clíni-
cas ou outros lugares, onde os recursos profis-
sionais são extremamente limitados, essa efi-
ciência é obtida a um preço significativo:
priva o entrevistador e o paciente da opor-
tunidade de explorar os sentimentos que são
trazidos à tona ao responder as perguntas.
Os questionários também poderão dar uma
qualidade artificial à entrevista. Quando fi-
nalmente o paciente encontrar o entrevis-
tador, poderá experimentá-lo como outro
funcionário burocrático, mais interessado
em pedaços de papel do que no paciente.
Um bom entrevistador poderá superar esse
conjunto mental indesejável, mas não é
muito desejável que a pseudo-eficiência o
crie em primeiro lugar.

As histórias psiquiátricas são vitais para
delinear e diagnosticar doenças neuróticas
ou psicóticas importantes. Entretanto, no
campo do diagnóstico da personalidade,
muitas histórias psiquiátricas são de pou-
quíssimo valor. Especialmente aquelas limi-
tadas a relatórios superficiais, como os ques-
tionários sobre a história preenchidos pelo
próprio paciente.

Outra freqüente deficiência da história psi-
quiátrica é ela ser apresentada como uma co-
leção de fatos e eventos organizados cronolo-
gicamente, com relativa pouca atenção ao im-
pacto dessas experiências no paciente ou ao
papel que o paciente pode ter desempenhado
ao apresentá-los. Com freqüência, a história
revela que o paciente foi para uma certa esco-
la, teve um certo número de empregos, casou
com certa idade e teve um certo número de

filhos. Em geral, nada desse material fornece
características distintas sobre a pessoa, as quais
ajudariam a distingui-la de outro ser humano
com estatísticas vitais similares.

Na maior parte dos programas de treina-
mento, há relativamente pouco treinamento
psiquiátrico formal das técnicas envolvidas em
revelar os dados da história. Ao entrevistador
iniciante, é dado um esquema, e espera-se que
de algum modo ele aprenda como adquirir a
informação solicitada. É raro que cada um dos
seus registros escritos seja corrigido pelos seus
professores e ainda mais raro que seja solicita-
do a reescrever o relatório e incorporar qual-
quer correção sugerida. Em seu treinamento
psicoterápico supervisionado, o aprendiz nor-
malmente começa com uma apresentação da
história conforme foi organizada para o regis-
tro escrito, mais do que como fluiu do pacien-
te. Freqüentemente o supervisor desconhece
as habilidades do aprendiz no processo de re-
velar informações sobre a história. Em geral,
os supervisores estão mais interessados nas ma-
nifestações da transferência e resistência ini-
ciais do que em aprender a técnica de obter a
história de forma suave e natural. Como re-
sultado, esse déficit no treinamento do pró-
prio supevisor é passado para a próxima gera-
ção de jovens entrevistadores, de forma não-
intencional.

Paciente Psicótico

Modificações importantes nas técnicas pode-
rão ser necessárias na entrevista de um paciente
desorganizado. No caso do paciente com um
processo psicótico ou com um transtorno grave
da personalidade, o psiquiatra deverá forne-
cer mais estrutura para obter uma história coe-
rente, cronológica e organizada da doença
atual. A falta de um ego organizado exige que
o entrevistador forneça esse apoio. O objetivo
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não é meramente capacitar o entrevistador
para construir uma história mais coerente; a
técnica também tem um valor terapêutico; o
paciente é capaz de usar o ego do entrevista-
dor para compensar seus próprios déficits e
aliviar a experiência de um estado amedron-
tador de confusão. Dessa maneira, a aliança
terapêutica é formada ao mesmo tempo que
os dados necessários da história são obtidos.

Essa indicação não deverá ser interpretada
como sugestão para que o entrevistador igno-
re ou se torne insensível aos exemplos forne-
cidos pelo paciente psicótico no momento em
que ele os relata. Quando o entrevistador não
compreender o significado de algo que o pa-
ciente disse, deverá colocar sua própria agen-
da de lado temporariamente para estabelecer
melhor contato com ele.

Organização dos Dados

A organização usada neste capítulo tem apenas
o objetivo de preparar o registro escrito. Ela não
é usada como um esquema para conduzir a en-
trevista, conforme dito anteriormente.

Identificação Preliminar

O entrevistador deverá começar a história es-
crita anotando o nome do paciente, a idade, o
estado civil, o sexo, a ocupação, o idioma (se
diferente do seu), a raça, a nacionalidade, a
religião e um resumo sobre o local em que re-
side e suas circunstâncias de vida. Comentá-
rios como “O paciente mora sozinho em um
quarto mobiliado” ou “A paciente mora com
seu marido e três filhos em um apartamento
de três quartos” fornecem detalhes adequados
para essa parte. Se o paciente estiver hospita-
lizado, um resumo poderá ser incluído com o
número de admissões anteriores em condições
similares.

Embora uma descrição detalhada do pa-
ciente apareça no início da parte sobre o esta-
do mental do registro, é útil ter um resumo
não-técnico da descrição da sua aparência e
de seu comportamento, como se tivesse sido
escrito por um novelista. O que é exigido não
é uma descrição médica estereotipada: “ho-
mem branco bem-desenvolvido, bem-alimen-
tado”, mas muito mais uma descrição que traga
a pessoa viva aos olhos do leitor. A descrição a
seguir é uma boa ilustração do que é desejado:

Sr. A. é um homem de aproximadamente 1,64
m de altura, de porte físico bem-desenvolvido,
pesado, com características grosseiras e uma cor
escura, ele aparenta ser bastante hostil. Seu ca-
belo é castanho, curto e crespo, repartido de lado,
e qualquer um poderá perceber imediatamente
que seu olhar segue todos os movimentos do
entrevistador. Sua imagem se torna intimidado-
ra à medida que nervosamente anda pelo con-
sultório e que repetidas vezes olha seu relógio.
Espontaneamente diz: “Tenho que sair daqui,
cara. Eles estão vindo para me pegar, cara!”. Sua
camiseta está totalmente ensopada de suor e para
dentro do seu jeans desbotado, manchado de tin-
ta, Ele aparenta ser mais jovem do que seus 30
anos e, obviamente, não se barbeia há vários dias.

Essas informações focam a atenção do lei-
tor e servem como o mais interno de uma sé-
rie de círculos concêntricos que, a cada etapa,
expande a história ao mesmo tempo que man-
tém o foco.

Queixa Principal

A queixa principal é o problema atual para o
qual o paciente procura ajuda profissional (ou
foi encaminhado para isso). A queixa princi-
pal deverá ser dita com suas próprias palavras,
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se possível. Certos pacientes, especialmente
aqueles com psicoses ou com certos transtor-
nos de caráter, têm dificuldade em formular
uma queixa principal. Em tais situações, o en-
trevistador poderá trabalhar com o paciente a
fim de ajudá-lo a descobrir ou formular sua
razão para procurar tratamento bem como
compreender o problema, em separado, “Por
que agora?”. Se a queixa principal não foi in-
formada pelo paciente, o registro deverá con-
ter uma descrição da pessoa que a forneceu e
sua relação com o paciente. Ao primeiro olhar,
essa parte parecerá ser o resumo mais simples
das várias subdivisões da história psiquiátrica;
no entanto, freqüentemente é uma das partes
mais complexas.

Em muitos casos, o paciente começa sua
história com uma vaga queixa principal. Uma
ou mais sessões poderão ser necessárias para
que o entrevistador saiba o que o paciente acha
ser o maior transtorno ou por que ele procu-
rou tratamento nesse momento específico. Em
outras situações, a queixa principal é forneci-
da por outra pessoa. Por exemplo, um pacien-
te gravemente confuso e desorientado poderá
ser trazido por alguém que relata como quei-
xa principal a sua confusão. Às vezes, um pa-
ciente com sintomas múltiplos de longa du-
ração apresenta grande dificuldade de expli-
car precisamente por que procurou tratamen-
to em um determinado momento. O melhor
é que a queixa principal explique por que o
paciente está buscando ajuda. Esse conceito
não deverá ser confundido com o estressor pre-
cipitante (em geral, de natureza inconscien-
te), que resultou no colapso das defesas do pa-
ciente em um determinado momento. Poderá
ser difícil determinar o estressor precipitante.
Normalmente, a facilidade de determinar a
queixa principal correlaciona-se de forma di-
reta com a facilidade de determinar o estres-
sor precipitante. Às vezes, o entrevistador des-

cobre a queixa principal no decorrer da busca
de um estressor precipitante ou considerando
o que o paciente inconscientemente esperou
conseguir com a consulta. Segue um exemplo
da utilidade de determinar a expectativa do
paciente em relação à consulta:

Uma mulher chegou ao consultório do entrevis-
tador sentindo-se perturbada depois de seu ma-
rido brigar com ela pelo fato de estar insatisfeito
com sua relação nos últimos 10 anos. Ficou de-
primida e frustrada com sua solicitação de sepa-
ração e estava convencida de que ele passava pela
crise da meia-idade. Estava certa de que ele não
sabia o que tinha “realmente” sentido, e que na
verdade eram felizes no casamento durante to-
dos os anos juntos. Embora tivesse consultado o
entrevistador voluntariamente, não pensava es-
tar com qualquer conflito emocional. Achava que
sua reação à briga com o marido era perfeita-
mente normal. Queria que o entrevistador falas-
se com ele, que o convencesse de que estava pas-
sando por uma fase para a qual poderia necessi-
tar de tratamento e que o aconselhasse a perma-
necer com ela. Apesar de não se ver como uma
paciente, tinha uma personalidade patológica
marcante; naquele momento, estava egossintô-
nica e não diretamente envolvida na sua razão
de procurar ajuda. Não tinha consciência da sua
incapacidade de olhar criticamente para o pró-
prio comportamento e seus efeitos nos outros ou
de sua tendência a projetar seu próprio estado
de tensão no marido. Essas peculiaridades eram
aspectos centrais do seu caráter neurótico e res-
ponsáveis pelo fato de ela nunca ter sido capaz
de aceitar tratamento.

História da Doença Atual

Início. O entrevistador deverá destinar uma
parte do tempo da entrevista inicial para ex-
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plorar adequadamente os detalhes dos sinto-
mas atuais mais relevantes, que levaram o pa-
ciente a consultar um profissional no momen-
to. Os entrevistadores inexperientes, em espe-
cial aqueles interessados na psicodinâmica,
geralmente apresentam dificuldades em deter-
minar de forma precisa quando a doença co-
meçou. Muitas vezes, acham que a doença
atual teve início em algum momento dos pri-
meiros anos de vida do paciente. Embora es-
ses conceitos de desenvolvimento sejam úteis
na compreensão da psicodinâmica do pacien-
te, eles são de relativo pouco valor na deter-
minação de quando a falha atual na adapta-
ção do paciente começou. Por essa razão, é es-
sencial avaliar o mais alto nível de funciona-
mento do paciente mesmo que não possa ser
considerado saudável pelos padrões normati-
vos. O melhor nível de adaptação deverá ser
considerado a base para a medida da sua atual
perda de funcionamento e para determinar
quando os primeiros padrões mal-adaptativos
apareceram. Muitas vezes, uma pergunta rela-
tivamente não-estruturada, como “Como isso
tudo começou?”, leva à revelação da doença
atual. Um paciente bem-organizado será ca-
paz de apresentar uma relação cronológica das
suas dificuldades.

Fatores Precipitantes

À medida que o paciente relata o desenvolvi-
mento dos sintomas e as mudanças de com-
portamento que culminaram na sua procura
de assistência, o entrevistador deverá tentar co-
nhecer os detalhes das circunstâncias de sua
vida na época em que tais alterações começa-
ram. Quando solicitado a descrever essas rela-
ções diretamente, com freqüência o paciente
é incapaz de fazer correlações entre o início da
sua doença e os estressores que ocorreram em

sua vida. Uma técnica conhecida como histó-
ria paralela é particularmente útil com o pa-
ciente que não pode aceitar a relação entre as
determinantes psicológicas e os sintomas psi-
cofisiológicos. Ao obter uma história paralela,
o entrevistador retornará ao mesmo período
tomado pela doença atual, porém somente
mais tarde na entrevista. Especificamente evi-
tará perguntas que sugerem estar procurando
por conexões entre o que aconteceu na vida
do paciente e o desenvolvimento dos seus sin-
tomas. O entrevistador, sem a consciência do
paciente, fará conexões (i. e., a história parale-
la) entre o estressor experimentado e o desenvol-
vimento do transtorno. O paciente poderá no-
tar alguma conexão temporal entre determina-
do estressor e o surgimento dos sintomas que o
afetam, o que incitará sua curiosidade a respeito
do papel dos fatores emocionais em sua doença.
Todavia, interpretações psicológicas prematu-
ras em relação à inter-relação entre o estressor
e o sintoma poderão abalar o processo e in-
tensificar a resistência do paciente. Exceto se
ele fizer uma conexão espontânea entre sua rea-
ção emocional para um evento da vida e o sur-
gimento dos seus sintomas, o entrevistador
deverá proceder lentamente.

Impacto da Doença do Paciente

Os sintomas psiquiátricos ou as alterações de
comportamento do paciente têm um impac-
to no próprio paciente e em sua família. Ele
deverá descrever como seus problemas inter-
feriram em sua vida e como ele e sua família
se adaptaram a esses desafios. Essas são perdas
secundárias dos sintomas.

O ganho secundário de um sintoma pode
ser definido como os benefícios indiretos da
doença, como obter afeição extra dos entes
queridos, ser livrado de responsabilidades de-
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sagradáveis ou obter gratificação extra das suas
necessidades de dependência, em oposição ao
ganho primário que resulta do significado in-
consciente do sintoma.

As formas pelas quais a doença do pacien-
te afetou suas atividades de vida e relações pes-
soais enfatizam a perda secundária e o ganho
secundário de sua doença. Na tentativa de
compreender o ganho secundário, o entrevis-
tador deverá explorar, de maneira simpática e
empática, o impacto da doença do paciente
em sua própria vida e na vida dos seus entes
queridos. O entrevistador deverá ser cuidado-
so para comunicar-lhe a compreensão da dor
da sua doença e das muitas perdas que resul-
taram dos seus sintomas. Implicar o paciente
de que ele pode estar inconscientemente se be-
neficiando de ser doente destruiria de imedia-
to o rapport que o entrevistador estabeleceu.

Uma mulher casada, com três filhos, queixou-se
de graves dores lombares sem aparentes anorma-
lidades físicas. Depois de ouvir a descrição da
sua dor, o entrevistador perguntou, com uma voz
simpática: “Como você consegue cuidar das ta-
refas da casa?”. “Oh”, respondeu a paciente, “meu
marido é muito gentil; desde que fiquei doente,
ele ajuda depois que chega do trabalho”. O en-
trevistador não interpretou o óbvio ganho secun-
dário, mas mentalmente guardou, para uso pos-
terior, a pista de que o marido pode não ter sido
muito gentil antes do início da sua dor lombar.
Em consultas subseqüentes, o entrevistador explo-
rou essa área com a paciente; depois de ter seu res-
sentimento revelado, ela tornou-se consciente do
ganho secundário das suas dores lombares.

Revisão Psiquiátrica dos Sistemas

Depois de o entrevistador concluir seu estudo
inicial sobre a doença atual do paciente, ele

poderá perguntar sobre sua saúde médica ge-
ral e cuidadosamente rever o funcionamento
dos seus sistemas orgânicos. Muitas vezes, os
transtornos emocionais são acompanhados por
sintomas físicos. A revisão dos sistemas é uma
etapa médica tradicional em que o entrevista-
dor toma conhecimento dos problemas mé-
dicos que o paciente não contou ou que não
fazem parte da queixa principal ou da doen-
ça atual. A revisão dos sistemas é a mesma
feita pelo internista, mas por meio de uma
perspectiva particular de um psiquiatra. Ne-
nhuma avaliação psiquiátrica estará concluí-
da sem as declarações referentes a padrões
de sono do paciente, controle do peso, ape-
tite, funcionamento do intestino e funcio-
namento sexual. Se o paciente apresenta um
transtorno do sono, ele seria descrito aqui,
exceto se fizesse parte da doença atual. O
entrevistador deverá perguntar se a insônia
é inicial, intermediária, terminal ou uma
combinação. A insônia poderá ser um
problema extremamente perturbador, e o
entrevistador está bem-orientado para ex-
plorar em detalhes as circunstâncias que
agravam o problema e os vários remédios
que o paciente usou e seus resultados. Ou-
tros sistemas orgânicos comumente envol-
vidos nas queixas psiquiátricas são os siste-
mas gastrintestinal, cardiovascular, respira-
tório, urogenital, musculoesquelético e neu-
rológico.

É lógico perguntar sobre sonhos ao ques-
tionar o paciente sobre padrões de sono.
Freud disse que o sonho é a via nobre para a
inconsciência. Os sonhos fornecem valiosa
compreensão dos medos, desejos e conflitos
inconscientes do paciente. Os sonhos e pesa-
delos repetitivos são de valor específico. Al-
guns dos temas mais comuns são de alimento
(com o paciente sendo gratificado ou negado
enquanto outros comem), agressão (envolvi-
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mento em aventuras, batalhas ou perseguições,
muito freqüentemente na posição defensiva),
exames (o paciente se sente despreparado, che-
gou tarde para os exames ou não consegue
achar a sala adequada), desamparo ou impo-
tência (o paciente está atirando contra al-
guém com um revólver que é ineficaz, está
brigando e seus golpes parecem não ter efeito
sobre o oponente ou está sendo perseguido
e é incapaz de correr ou de gritar por socor-
ro) e sonhos sexuais de todas as variedades,
com ou sem orgasmo. O entrevistador tam-
bém deverá registrar os sentimentos resi-
duais do paciente em relação à ansiedade e
associações ou sentimentos reveladores
enquanto ele reconta o sonho.

É útil perguntar por um sonho recente. Se
o paciente não puder recordar nenhum, o entre-
vistador poderá dizer: “Talvez você venha a ter
um entre hoje e a nossa próxima consulta”. Fre-
qüentemente, o paciente produz um sonho na
segunda entrevista, que revela suas fantasias
inconscientes sobre sua doença, o entrevista-
dor, o tratamento ou todos esses aspectos.

As fantasias ou os sonhos diurnos são ou-
tras fontes valiosas de material inconsciente.
Assim como os sonhos, o entrevistador pode-
rá explorar e registrar todos os detalhes mani-
festos e sentimentos relacionados.

Doenças Psiquiátricas Prévias

Esta seção sobre as doenças psiquiátricas pré-
vias é uma transição entre a história da doen-
ça atual e a situação de vida atual. Aqui, des-
crevem-se os episódios anteriores de transtor-
nos emocionais ou mentais. A extensão da in-
capacidade, o tipo de tratamento recebido, os
nomes dos hospitais, a duração de cada doen-
ça e os efeitos dos tratamentos anteriores, tudo
deverá ser explorado e registrado cronologica-
mente.

História Pessoal

Além de conhecer a doença e a situação de
vida atuais do paciente, o entrevistador tam-
bém precisará conhecer sua vida anterior e
a relação com seu problema emocional atual.

Na história médica tradicional, a doen-
ça atual dá ao médico informações impor-
tantes que o capacitam a focar as perguntas
da “revisão dos sistemas”. Similarmente, em
virtude de ser impossível obter uma histó-
ria completa da vida de uma pessoa, o en-
trevistador usará a doença atual do pacien-
te para obter dados significativos, que o ori-
entarão em outras explorações da história
pessoal. Depois que o entrevistador tiver
uma noção geral do diagnóstico mais pro-
vável, poderá direcionar sua atenção para as
áreas pertinentes às queixas principais do pa-
ciente e para definir a estrutura básica da
sua personalidade. Cada entrevista é modi-
ficada de acordo com o tipo do caráter bási-
co, bem como de acordo com os fatores si-
tuacionais importantes em relação ao lugar
e às circunstâncias da entrevista. Para mo-
dificar a forma da entrevista, o entrevista-
dor deverá estar familiarizado com as teo-
rias psicodinâmicas do desenvolvimento psi-
cológico e com as fases e os conflitos mais
importantes de cada condição. Dessa ma-
neira, poderá concentrar as perguntas nas
áreas mais significativas da explicação do de-
senvolvimento psicológico e da evolução dos
problemas do paciente.

Uma explicação psicodinâmica completa
da doença e da estrutura da personalidade
do paciente requer o conhecimento das for-
mas como ele reage ao estresse do seu am-
biente e o reconhecimento de que desem-
penhou um papel importante na seleção da
sua situação atual e na escolha do ambien-
te. Conhecendo a inter-relação entre o es-
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tressor externo e a tendência do paciente de
procurar situações que o frustam, o entre-
vistador desenvolverá uma idéia do conflito
intrapsíquico nuclear do paciente.

Talvez a história pessoal seja a seção mais
deficiente do registro psiquiátrico tradicio-
nal. Anotações sobre, por exemplo, o pacien-
te ter sido amamentado no peito ou por
mamadeira, em relação à sua educação em
higiene ou referências ao seu desenvolvimen-
to inicial, como sentar, caminhar e falar, são
de limitado valor. Toda essa área poderá ser
condensada em uma anotação como “Mar-
cos do desenvolvimento foram normais”. O
entrevistador poderá substituir essas pergun-
tas de rotina, muitas vezes desprovidas de
significado, na tentativa de compreender e
utilizar novas áreas de conhecimento perti-
nentes ao desenvolvimento da criança, como
explicado nas próximas seções.

História Pré-natal

Na história pré-natal, o entrevistador consi-
derará a natureza da situação domiciliar em
que o paciente nasceu e se ele foi planejado e
desejado. Houve problemas com a gravidez da
mãe e o parto? Houve alguma evidência de
defeito ou lesão no nascimento? Quais foram
as reações dos pais em relação ao sexo do pa-
ciente? Como seu nome foi escolhido?

Primeira Infância Inicial

O período da infância inicial compreende os
primeiros três anos de vida do paciente. A qua-
lidade da interação mãe-filho durante a ali-
mentação é mais importante do que o filho
ter sido amamentado no peito ou por mama-
deira. Embora seja difícil obter uma descrição

precisa dessa experiência, freqüentemente é
possível saber se, quando lactente, o paciente
apresentou problemas de alimentação, teve
cólicas ou precisou de fórmulas especiais. Os
primeiros distúrbios nos padrões de sono ou
sinais de necessidades insatisfeitas, como gol-
pes na cabeça ou balançar o corpo, fornecem
pistas sobre a possível privação materna. Além
disso, é importante obter uma história dos cui-
dadores durante os primeiros três anos. Exis-
tiram objetos maternos auxiliares? O entrevis-
tador deverá descobrir quem vivia na casa do
paciente durante sua primeira infância e tentar
determinar o papel que cada pessoa desempe-
nhou em sua formação. O paciente apresentou
problemas de ansiedade diante de estranhos ou
ansiedade de separação?

É útil saber qual dos pais era o amoroso e
qual o disciplinador, ou se era a mesma pes-
soa. Em um caso, uma criança recebeu a maior
parte do seu amor da avó, mas foi educada e
disciplinada pela empregada. Em sua vida
adulta, rejeitou os trabalhos domésticos, que
estavam associados à autoridade punitiva e
insensível da empregada, mas seguiu carreira
na música, que servia, em sua infância, de co-
nexão com a avó amorosa. O fato de sua mãe
verdadeira não ter participado da sua criação
e de ter estado emocionalmente distante cau-
sou mais problemas na identificação materna.
Não foi surpresa a paciente não possuir um
senso coeso de si mesma como mulher e ter
grande dificuldade de integrar sua carreira com
seu papel de esposa e mãe.

A educação em higiene é outra área tradi-
cional de limitado valor para a história inicial.
Embora possa ser citada uma época, informa-
ções proveitosas e precisas muito importantes
em relação à interação entre pais e filho, em
geral, não são lembradas. A edução em higie-
ne é uma das áreas em que a vontade dos pais
e a vontade do filho ficam em oposição. Se a
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criança vivenciou a educação em higiene es-
pecialmente como uma derrota no conflito de
poder ou como aumento da sua própria auto-
ridade é de importância crítica para o desen-
volvimento caracterológico. No entanto, essa
informação geralmente não pode ser obtida
durante a avaliação.

Os irmãos do paciente e os detalhes das
suas relações com eles são outras áreas impor-
tantes, que com freqüência são subenfatiza-
das na história psiquiátrica. Em geral, a mes-
ma deficiência também é refletida nas formu-
lações psicodinâmicas. Freqüentemente, a psi-
codinâmica também é conceitualizada apenas
em termos de conflitos edípicos ou pré-edípi-
cos. Outros fatores psicológicos, como rivali-
dade entre irmãos e relações fraternais positi-
vas, poderão influenciar significativamente a
adaptação social do paciente. A morte de um
irmão, antes do nascimento do paciente ou
durante os anos da sua formação, tem pro-
fundo impacto em seu desenvolvimento. Os
pais, sobretudo a mãe, poderão ter respondi-
do à morte do irmão com depressão, medo ou
raiva, o que poderá resultar no suprimento
emocional reduzido aos outros filhos. Os ir-
mãos também poderão desempenhar um pa-
pel crítico no suporte emocional um do outro
e propiciar uma oportunidade de desenvolver
alianças e de ter apoio nos momentos em que
o paciente experimentar sentimentos de rejei-
ção ou isolamento dos pais.

O desenvolvimento da personalidade da
criança é um tópico crucial. A criança era as-
sustada, agitada, hiperativa, introvertida, es-
tudiosa, extrovertida, tímida, desportiva, ami-
gável, gostava ou não de correr riscos? O brin-
car é uma área que merece ser explorada no
estudo do desenvolvimento da personalidade
da criança. A história começa com as primei-
ras atividades do lactente, que brinca com par-
tes do seu corpo, e que gradualmente evolui

para esportes e jogos complexos de adolescen-
tes. Essa parte da história não apenas revela a
capacidade de desenvolvimento da criança
para as relações sociais, mas também fornece
informações relativas ao desenvolvimento das
estruturas do ego. O entrevistador deverá pro-
curar dados referentes ao aumento da capaci-
dade da criança de se concentrar, tolerar frus-
trações e de adiar gratificações e, à medida que
se torna mais velha, de cooperar com os par-
ceiros, de sentir medo, de compreender e acei-
tar as regras e de desenvolver mecanismos ma-
duros de consciência. A preferência da crian-
ça por papéis ativos ou passivos na atividade
física também deverá ser observada. O desen-
volvimento da atividade intelectual se torna
fundamental à medida que a criança torna-se
mais velha. Sua capacidade de entreter-se –
jogar sozinho em oposição à sua necessidade
de companhia – revela dados importantes rela-
cionados ao desenvolvimento de sua perso-
nalidade. É útil saber quais contos de fada e
histórias eram os preferidos do paciente. Es-
sas histórias da infância contêm todos os con-
flitos, desejos e medos das várias fases do de-
senvolvimento, e seus temas fornecem dicas
em relação às áreas problemáticas mais signi-
ficativas do paciente durante esses anos em
particular.

O entrevistador poderá perguntar ao pa-
ciente sobre sua memória mais remota e sobre
quaisquer sonhos ou fantasias recorrentes que
ocorreram durante a infância. Sua memória
mais remota é significativa e, com freqüência,
revela um tom afetivo. As memórias que envol-
vem estar sendo defendido, amado, alimentado
ou brincando estão carregadas de uma conota-
ção positiva para a qualidade dos primeiros anos
do paciente. Já as memórias que contêm te-
mas de abandono, medo, solidão, danos, crí-
ticas, punição, etc., apresentam implicações
negativas de uma infância traumática.
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Infância Intermediária
(dos 3 aos 11 anos)

O entrevistador poderá abordar os assuntos
importantes da segunda infância, como a iden-
tificação de gênero, as punições praticadas em
casa, quem era o responsável pela disciplina e
quem influenciou a formação inicial da cons-
ciência. Poderá perguntar sobre as experiên-
cias iniciais escolares, em especial sobre como
o paciente tolerou a primeira separação de sua
mãe. Informações sobre os primeiros amigos
do paciente e relações com os colegas são va-
liosas. O entrevistador poderá perguntar sobre
a quantidade e a proximidade dos amigos, se
o paciente desempenha o papel de líder ou de
seguidor, sua popularidade social e sua parti-
cipação em atividades de grupo ou gangue.
Muitas vezes, os padrões iniciais de afirma-
ção, impulsividade, agressão, passividade, an-
siedade ou comportamento anti-social emer-
gem no contexto das relações escolares. É im-
portante a história do paciente sobre seu apren-
dizado da leitura e desenvolvimento de outras
habilidades intelectuais e motoras. A história
de hiperatividade ou de deficiência no apren-
dizado, o seu tratamento e o impacto na crian-
ça é de particular importância. Uma história
de pesadelos, fobias, enurese noturna, atear
fogo, crueldade com animais ou masturbação
compulsiva também é importante para o re-
conhecimento dos primeiros sinais de trans-
torno psicológico.

Infância Tardia (da pré-puberdade
até a adolescência)

A revelação e a consolidação da personali-
dade adulta ocorre durante a infância tar-
dia, um período importante do desenvolvi-
mento. O entrevistador deverá continuar a

traçar a evolução das relações sociais de acor-
do com o aumento da importância dessas
relações. Durante esse período, por meio das
relações com seus colegas e das atividades
do grupo, uma pessoa começa a desenvolver
a independência dos seus pais. O entrevis-
tador deverá tentar definir os valores dos
grupos sociais do paciente e determinar
quem ele idealizou. Essa informação forne-
ce pistas valiosas em relação à auto-imagem
idealizada emergente do paciente.

Ele deverá explorar a história acadêmica do
paciente, suas relações com os professores e
seus interesses curriculares e extra-curricula-
res favoritos. Perguntará sobre passatempos
prediletos, participação em esportes e proble-
mas emocionais ou físicos, que possam ter
aparecido durante essa fase. Exemplos co-
muns incluem sentimentos de inferiorida-
de, problemas de peso, fuga de casa, taba-
gismo e uso de drogas ou álcool. Perguntas
sobre as doenças da infância, acidentes ou
lesões são sempre incluídas em uma coleta
detalhada da história.

História Psicossexual

A história sexual é uma área pessoal e embara-
çosa para a maior parte dos pacientes. Será
mais fácil para eles responder às questões do
médico, se forem feitas de maneira prática,
profissional. A concentração da atenção na
história sexual do paciente fornecerá ao en-
trevistador uma estrutura terapêutica de apoio
que será uma garantia de que não falhará,
como resultado da contratransferência, na
obtenção de dados sexuais relevantes. Muito
da história da sexualidade infantil não é recu-
perável, embora diversos pacientes sejam ca-
pazes de lembrar as curiosidades e os jogos se-
xuais praticados entre os 3 e os 6 anos de ida-
de. O entrevistador deverá perguntar como o



62 A ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA NA PRÁTICA CLÍNICA

paciente aprendeu sobre sexo e que atitudes
ele acha que os pais tiveram sobre seu de-
senvolvimento sexual e sexo em geral. Po-
derá perguntar sobre as transgressões sexuais
contra ele durante a infância. Esses inciden-
tes importantes são conflitos onerosos e ra-
ramente relatados de forma voluntária. Em
geral, o paciente se sente aliviado quando
uma pergunta elaborada permite-lhe reve-
lar algum material particular difícil, que, do
contrário, não teria contado para o entre-
vistador por meses ou mesmo anos. Um
exemplo é: “Você já foi tocado por um adul-
to de maneira constrangedora?”.

Nenhuma história estará completa sem
uma discussão sobre o início da puberdade e
os sentimentos do paciente em relação a esse
importante marco. As pacientes deverão ser
questionadas sobre sua preparação para a pri-
meira menstruação, bem como sobre seus sen-
timentos referentes à evolução das mudan-
ças sexuais secundárias. Freqüentemente, a
história do primeiro sutiã da mulher é es-
clarecedora. Quem decidiu que era o mo-
mento adequado, quem a acompanhou até
a loja, e como foi a experiência? O homem
poderá discutir sobre o início do processo
de barbear-se, sobre as reações às alterações
na sua voz ou como aprendeu sobre mas-
turbação e sua reação à primeira ejaculação.

As crianças que se desenvolvem precoce ou
tardiamente sofrem embaraços; muitas vezes,
elaboram medidas para dissimular suas dife-
renças dos demais membros do seu grupo.
Qualquer exceção a esse princípio genérico
precisa ser compreendida. A história sobre a
masturbação na adolescência, incluindo o con-
teúdo das fantasias e os sentimentos do pa-
ciente sobre elas, é significativa. O entrevista-
dor deverá rotineiramente perguntar sobre
encontros, toques íntimos, paixões intensas e
jogos sexuais. As atitudes em relação aos sexos

deverão ser examinadas em detalhes. O pa-
ciente era retraído e tímido, ou era agressivo e
orgulhoso, tendo necessidade de impressionar
os outros com suas conquistas sexuais? O pa-
ciente vivenciou ansiedade nos cenários se-
xuais? Houve promiscuidade? Ele participou
de relações homossexuais, masturbação em
grupo, incesto, comportamento sexual agres-
sivo ou perverso?

Princípios Religiosos, Culturais e Morais

O entrevistador deverá descrever a prática re-
ligiosa e cultural de ambos os pais, bem como
a instrução religiosa do paciente. A atitude da
família em relação à religiosidade era rigorosa
ou permissiva? Houve conflitos entre os pais
sobre a educação religiosa do filho? O entre-
vistador deverá traçar a evolução das práticas
religiosas da adolescência do paciente e suas
crenças e atividades atuais. Mesmo que ele
tenha crescido sem orientação religiosa for-
mal, a maioria das famílias tem algum sen-
so de identificação com uma tradição reli-
giosa. Além disso, cada família possui um
senso de valores sociais e morais. Tradicio-
nalmente, esses valores envolvem atitudes
em relação a trabalho, lazer, comunidade,
país, papel dos pais, filhos, amigos e preocu-
pações ou interesses culturais.

Idade Adulta

História Ocupacional e Educacional

O entrevistador deverá explorar as experiên-
cias escolares do paciente. Onde ele estudou,
por que, por quanto tempo e quais eram as
áreas de divertimento, sucesso, falhas? Sua es-
colha de ocupação, treinamento e preparação
exigidos, suas ambições e seus objetivos a lon-
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go prazo são importantes. Qual o atual traba-
lho do paciente? Quais são os seus sentimen-
tos em relação a ele? O entrevistador também
deverá rever os relacionamentos do paciente
no trabalho e com autoridades, colegas e, se
adequado, com subordinados. Ele deverá des-
crever o número de empregos que o paciente
teve, a duração de cada um e as razões para as
mudanças de empregos ou cargos.

Relacionamentos Sociais

Deverão ser descritos os relacionamentos do
paciente, com ênfase em profundidade, dura-
ção e qualidade. Qual a natureza da sua vida
social e de seus amigos? Quais os tipos de in-
teresses sociais, intelectuais e físicos que com-
partilha com amigos? Com profundidade dos re-
lacionamentos, referimo-nos ao grau de abertura
mútua e compartilhamento da vida mental in-
terior, conforme medido pelas normas da expe-
riência cultural do paciente. Com qualida-
de dos relacionamentos, referimo-nos à capa-
cidade do paciente de dar aos outros e à sua
capacidade de receber deles. O quanto seus
relacionamentos são coloridos pela ideali-
zação ou desvalorização? As pessoas são usa-
das narcisisticamente para melhorar o sen-
so de status e poder do paciente, ou ele real-
mente se preocupa com o bem-estar inte-
rior dos demais?

Freqüentemente surgem perguntas em re-
lação ao paciente que tem poucos ou não tem
amigos. Primeiro, o entrevistador explorará a
natureza dos poucos relacionamentos que o
paciente mantém, mesmo que sejam limita-
dos a um ou a dois membros da família. De-
pois, tentará saber por que tem tão poucos
amigos. O medo de uma rejeição faz com que
permaneça indiferente aos outros? Ele, passi-
vamente, espera que os outros tomem uma ini-
ciativa na amizade? Ele sente não ser gostado

e rejeita as propostas dos outros? Faltam-lhe
os requisitos de habilidade social para nego-
ciar uma amizade? Ele sobrecarrega as pessoas
com necessidades excessivas de intimidade e,
por isso, aliena a si próprio dos amigos em
potencial? Todos os principais transtornos de
caráter apresentam algum transtorno nessa
área crucial de funcionamento. Por exemplo,
a personalidade obsessivo-compulsiva em ge-
ral é excessivamente controladora em seus re-
lacionamentos; a histriônica, por sua vez, é se-
dutora e manipuladora.

Sexualidade Adulta

Embora o registro escrito classifique a sexua-
lidade adulta e o casamento em categorias di-
ferentes, normalmente, na condução da en-
trevista clínica, é mais fácil trazer à tona esse
material junto. A história sexual pré-matrimô-
nio deverá incluir os sintomas sexuais como
frigidez, vaginismo, impotência e ejaculação
precoce ou retardada, bem como fantasias pre-
feridas e modelos de estímulos sexuais preli-
minares. Tanto as experiências sexuais pré-
matrimônio quanto as maritais deverão ser
descritas. As respostas à menopausa são des-
critas aqui quando adequadas.

História Marital

Na história marital, o entrevistador descreve-
rá cada casamento ou outra relação sexual sus-
tentada que o paciente teve. A história do ca-
samento deverá incluir uma descrição do na-
moro e o papel desempenhado por cada par-
ceiro. A evolução do relacionamento, incluin-
do áreas de acordo e desacordo, o controle do
dinheiro, os papéis dos parentes, atitudes em
relação à criação dos filhos e uma descrição
do ajuste sexual do casal deverão ser descritos.
A última descrição deverá incluir quem nor-
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malmente inicia a atividade sexual e de que
maneira, a freqüência das relações sexuais, as
preferências sexuais, as variações, as técnicas e
as áreas de prazer e de desagrado de cada par-
ceiro. Normalmente, é apropriado perguntar
se um dos parceiros teve relações extra-conju-
gais e, em caso positivo, sob que circunstân-
cias, e se o cônjuge ficou sabendo do caso. Se
este tomou conhecimento do caso, descrever
o que aconteceu. As razões subjacentes a um
caso extra-conjugal são tão importantes quanto
seu efeito subseqüente no casamento. Natu-
ralmente, essas questões deverão ser aplicadas
ao comportamento do cônjuge, bem como ao
do paciente. No registro escrito, deverá haver
cuidado para não se incluir material que pos-
sa prejudicar o paciente, se revelado para uma
companhia de seguro ou um tribunal.

No caso de um casamento ter acabado em
divórcio, é indicado perguntar sobre os pro-
blemas que levaram a isso. Houve uma rela-
ção contínua formal com o cônjuge, e quais
são os detalhes? Surgiram problemas similares
com os relacionamentos subseqüentes? O pa-
ciente tem sido monogâmico em seus relacio-
namentos? Mantém relacionamentos triangu-
lares ou relacionamentos múltiplos simultâ-
neos? O último implica pouco comprometi-
mento, enquanto, o modelo de relacionamen-
tos triangulares envolve comportamentos de
traição, desconfiança, separação, concubina-
tos secretos ou competição pelo parceiro de
outra pessoa.

Os “casamentos” homossexuais ou relacio-
namentos sexuais sustentados em que a vida é
compartilhada com uma pessoa do mesmo
sexo são cada vez mais aceitos. Em tais casos,
é apropriado explorar a maior parte das mes-
mas áreas sugeridas para os casamentos hete-
rossexuais.

Nenhuma história marital estará concluí-
da sem a descrição dos filhos ou enteados do

paciente. Inclui o sexo e as idades de todos os
filhos, vivos ou falecidos, uma descrição resu-
mida de cada um, e uma discussão de suas re-
lações com o paciente. Faça uma avaliação do
funcionamento do paciente no papel paren-
tal. As atitudes em relação à contracepção e
ao planejamento familiar também são impor-
tantes.

Situação Social Atual

O entrevistador deverá perguntar sobre onde
o paciente mora e incluir detalhes sobre sua
vizinhança e sua residência específica. Incluir
o número e tipo de quartos, as outras pessoas
que vivem na casa, a organização para dormir
e como os problemas de privacidade são tra-
tados. Ênfase particular deverá ser dada à nu-
dez dos membros da família e à organização
do banheiro. Perguntar sobre a renda fami-
liar, suas fontes e qualquer privação financei-
ra. Se existir suporte externo, indagar sobre
sua fonte e os sentimentos do paciente sobre
isso. Se estiver hospitalizado, foram toma-
das providências de forma que não perca seu
emprego ou residência? Surgirão problemas
financeiros por causa da doença e das con-
tas médicas associadas? O entrevistador de-
verá perguntar sobre quem cuida da casa,
dos filhos, dos animais de estimação e até
mesmo das plantas, bem como quem visita
o paciente no hospital e qual a freqüência
dessas visitas.

História Militar

Pacientes que estiveram nas forças armadas
normalmente passaram por experiências sig-
nificativas. O entrevistador deverá perguntar
sobre a adaptação geral do paciente ao milita-
rismo, sua posição e se serviu em combate ou
se sofreu alguma lesão. Ele alguma vez foi en-
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caminhado para consulta psiquiátrica, sofreu
alguma ação disciplinar durante o período de
serviço, e qual foi a natureza da sua dispensa?

História Familiar

Os fatores hereditários são importantes em
diversos transtornos psiquiátricos. Uma decla-
ração sobre qualquer doença psiquiátrica, hos-
pitalizações e tratamentos de membros da fa-
mília, especialmente os pais do paciente, ir-
mãos e filhos, ou quaisquer outros membros
importantes da família, deverá ser incluída
nessa parte do relatório. Além disso, a histó-
ria familiar deverá descrever as personalida-
des das várias pessoas que vivem na casa do
paciente, desde a infância até a presente
data. O entrevistador também deverá defi-
nir o papel que cada um desempenhou na
criação do paciente e sua atual relação com
ele. Outros informantes poderão estar
disponíveis para contribuir com a história
familiar, e as fontes deverão ser citadas no
registro escrito. Com freqüência, os dados
referentes às origens e à criação dos pais do
paciente sugerem comportamentos que po-
dem ter tido em relação ao paciente, inde-
pendentemente dos seus desejos em contrá-
rio. Por fim, o entrevistador deverá deter-
minar a atitude e o discernimento da famí-
lia em relação à doença do paciente. Este
sente que eles habitualmente são incentiva-
dores, indiferentes ou destrutivos?

Resumo

Em resumo, desejamos enfatizar os seguintes
pontos: 1) Não existe um método para obter
uma história que seja apropriado para todos
os pacientes ou todas as situações clínicas. 2)
É necessário estabelecer um rapport para ob-

ter a confiança e a confidência do paciente,
antes que ele venha a cooperar com o plano
de tratamento. 3) A história nunca estará com-
pleta ou será totalmente precisa. 4) A descri-
ção do paciente, a psicopatologia e a história
do desenvolvimento deverão, todos, estar in-
terligados, criando um quadro coeso. 5) O en-
trevistador deverá ligar a vida mental do pa-
ciente a seus sintomas e comportamentos. 6)
A psicodinâmica e a psicologia do desenvol-
vimento ajudam-nos a compreender as co-
nexões importantes entre o passado e o pre-
sente. Sem isso, a psicoterapia dinâmica es-
tará baseada apenas nos conceitos sobre co-
municação e na relação terapêutica. Dessa
forma, o entrevistador é incapaz de tirar par-
tido do potencial das abordagens reconstru-
tivas ou psicogenéticas. 7) Essa discussão é
mais abrangente do que qualquer história
clínica real. Nenhum entrevistador poderá
responder a todos os assuntos abordados
neste capítulo para qualquer paciente que
entreviste.

Estado Mental

A falta de padronização para as avaliações do
estado mental tem, gradualmente, levado à sua
substituição virtual pelas escalas de classifica-
ção formais. Essas escalas são valiosas para a
pesquisa por serem confiáveis, válidas, objeti-
vas e quantificáveis. Todavia, o entrevistador
precisará de um formato para orientar sua ava-
liação clínica.

O estado mental é a organização e avalia-
ção sistemática da descrição do funcionamen-
to psicológico atual do paciente. O quadro do
desenvolvimento de uma pessoa, revelado pela
história, é suplementado pela descrição do
comportamento atual do paciente, incluindo
aspectos da sua vida intrapsíquica. Embora o
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estado mental esteja separado no registro es-
crito, essa separação é artificial na entrevista e
será ressentida pelo paciente. O entrevistador
experiente desenvolve a habilidade de avaliar
o estado mental enquanto, simultaneamente,
obtém a história.

Em algum momento da entrevista, o neó-
fito poderá dizer: “Agora farei algumas per-
guntas que poderão parecer tolas”. Normal-
mente, essa apologia precede as questões sobre
o estado mental, que o entrevistador conscien-
te ou inconscientemente acha que são muito
inadequadas. Não há desculpas para fazer ao
paciente “perguntas tolas”. Ao contrário, o en-
trevistador deverá procurar uma discussão
mais detalhada dos problemas da vida diária
do paciente, que reflitam dificuldades poten-
ciais nos seus processos mentais. Uma mulher
portadora de deficiência cognitiva ficou estres-
sada durante uma entrevista por causa do ba-
rulho de um tubo vaporizador. Ela pergun-
tou: “Você está ouvindo isso?”. O entrevista-
dor respondeu: “Sim, estou. O barulho a in-
comoda?”. Ela acenou com a cabeça, e o en-
trevistador fez mais perguntas: “Às vezes você
ouve coisas que outras pessoas não ouvem?”.
Dessa forma, a pergunta seguiu um curso na-
tural na entrevista. Outra paciente parecia não
saber que estava em um hospital, pensava es-
tar em um hotel. Nesse caso, as perguntas do
entrevistador sobre orientação foram total-
mente adequadas. Um senhor idoso revelou
alguma dificuldade de memória, e o entrevis-
tador perguntou se ele tinha algum problema
com o troco ao fazer as compras. O paciente
respondeu: “Bem, a maior parte das pessoas é
honesta, você sabe”. Nesse ponto, uma per-
gunta sobre o troco para R$ 10,00 para com-
pras no valor de R$ 5,00 não seria tola.

Não se pergunta se um paciente obviamen-
te não-psicótico ouve vozes, assim como não
se pergunta se um paciente clínico tranqüilo

está sentindo uma grande dor. O entrevista-
dor inibirá o desenvolvimento do rapport ao
pedir a um paciente que não apresenta indí-
cios de deficiência de orientação ou cognitiva
para subtrair de 7 em 7 ou para identificar a
data de hoje. No entanto, qualquer discussão
da história do paciente oferecerá inúmeras
oportunidades para avaliar a orientação e as
habilidades cognitivas simples. (Ver Cap. 15,
“Paciente com Deficiência Cognitiva”, para
emprego dos instrumentos de avaliação do es-
tado mental específico.)

A instrução detalhada sobre esse assunto
só poderá ser fornecida pela demonstração e
pela supervisão das entrevistas. Para outras
considerações de exemplos específicos, o lei-
tor deverá consultar os capítulos específicos.

Formulação Terapêutica

Embora as técnicas de formulação de caso ex-
cedam o escopo deste livro, tem sido demons-
trado que aqueles entrevistadores que formu-
lam cuidadosamente seu conhecimento sobre
o paciente são terapeutas mais bem-sucedidos.
Declarações sobre a condição clínica do pa-
ciente (psicopatologia) deverão ser mantidas
separadas das hipóteses especulativas, que ten-
tam explicar as forças intrapsíquicas envolvi-
das (psicodinâmica), e das construções que su-
gerem como o paciente se tornou a pessoa que
é (psicogenética) atualmente.

À medida que o entrevistador tentar uma
formulação psicodinâmica, rapidamente iden-
tificará as áreas da vida do paciente das quais
obteve o mínimo de conhecimento. Poderá
decidir se essas omissões foram causadas pela
falta de experiência ou pela contratransferên-
cia ou se são manifestações das defesas do pa-
ciente. Em qualquer caso, será bem-recompen-
sado por seus esforços.
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Questões Práticas

Fator Tempo

Duração da sessão. As entrevistas psiquiá-
tricas têm duração variável. A média de tem-
po da entrevista terapêutica é de 45 a 50
minutos. Geralmente, as entrevistas com pa-
cientes psicóticos ou portadores de doença
clínica são mais breves, enquanto no setor
de emergência, poderão ser necessárias en-
trevistas mais longas. Isso é discutido nos
capítulos apropriados.

Com freqüência, os novos pacientes per-
guntarão sobre a duração da entrevista. Nor-
malmente, essas perguntas representam mais
do que simples curiosidade, e o entrevistador
deverá acompanhar sua resposta com “O que
o faz perguntar?”. Por exemplo, o paciente
poderá ter feito uma comparação entre o en-
trevistador e os entrevistadores anteriores ou
ter verificado para saber se seu seguro de saú-
de cobrirá os custos. Outra experiência comum
é os pacientes esperarem até perto do fim de
uma entrevista para perguntar “Quanto tem-
po falta?”. Quando o entrevistador pergunta
“O que você tem em mente?”, normalmente
o paciente explicará que existe algo sobre o
que não deseja falar caso restem poucos mi-
nutos. Retardar um assunto importante até os
últimos minutos é significativo – uma resis-
tência que o entrevistador poderá discutir ago-
ra ou em algum momento futuro. Ele poderá
sugerir que o paciente traga o assunto no iní-
cio da próxima consulta ou, se existir tempo
suficiente, que comece agora e continue na
próxima sessão.

Paciente. O controle do tempo pelo pa-
ciente revela um aspecto importante da sua
personalidade. A maioria dos pacientes chega
alguns minutos antes das suas consultas, sen-
do que os muito ansiosos poderão chegar até
meia hora mais cedo. Normalmente, esse com-

portamento causa poucos problemas para o
entrevistador e, muitas vezes, não é percebi-
do, exceto se lhe for mencionado. Do mesmo
modo, o paciente que chega precisamente no
horário ou mesmo alguns minutos depois não
oferece uma oportunidade para explorar o sig-
nificado desse comportamento nas primeiras
semanas de tratamento.

Problema difícil é aquele criado pelo pa-
ciente que chega muito atrasado. A primeira
vez que isso ocorrer, o entrevistador poderá
ouvir a explicação, se for voluntária, mas evi-
tará fazer comentários como “Oh, tudo cer-
to”, “Tudo bem” ou “Sem problemas”. Em vez
disso, poderá chamar a atenção do paciente
para as limitações que o fato cria, observando:
“Bem, vamos discutir o máximo que o tempo
restante permitir”. É importante que isso seja
dito em um tom de voz amável! Ocasional-
mente, a razão do paciente para estar atra-
sado é uma resistência ostensiva. Por exem-
plo, ele poderá explicar algo como “Esqueci
totalmente a consulta, até a hora de sair”.
Nessa situação, o entrevistador poderá per-
guntar, “Você teve alguma relutância em
vir?”. Se a resposta for “Sim”, ele poderá
continuar explorando o sentimento do pa-
ciente. Se a resposta for “Não”, deverá per-
mitir que o problema fique esquecido por
algum tempo. É importante que a entrevis-
ta termine pontualmente para não colabo-
rar com a tentativa do paciente de evitar as
limitações da realidade.

A situação será ainda mais difícil quando o
paciente chegar totalmente atrasado em vá-
rias entrevistas, sem demonstrar qualquer
consciência de que suas ações poderão ser cau-
sadas por fatores que se encontram dentro dele
mesmo. Depois da segunda ou terceira vez, o
entrevistador poderá observar: “Suas explica-
ções pelo atraso enfatizam fatores externos a
você. Você acha que os atrasos poderão ter algo
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a ver com seus sentimentos em relação a vir
aqui?”. Outro método é explorar a reação do
paciente para o atraso. O entrevistador pode-
rá perguntar: “Como você se sentiu quando
percebeu que estaria atrasado hoje?”, “Chegar
atrasado aborreceu você?”, ou “Como você
imagina que eu reagiria ao seu atraso?”. Tais
perguntas poderão revelar o significado do
atraso. A principal preocupação é que o en-
trevistador responda com interesse pelo sig-
nificado do comportamento e não com crí-
tica ou mesmo raiva.

Entrevistador. O controle do tempo pelo
entrevistador também é um fator importante
na entrevista. A negligência crônica do tempo
indica um problema caracterológico ou uma
contratransferência, um problema específico
se envolver apenas um paciente em particular,
ou um problema genérico se o entrevistador
está regularmente atrasado para a maior parte
dos pacientes. Entretanto, ocasionalmente é
ele quem está atrasado. Se é a primeira entre-
vista, é apropriado que o entrevistador expresse
seu pesar ao paciente que ficou esperando.
Depois das primeiras entrevistas, outros fa-
tores deverão ser considerados antes de o en-
trevistador dar uma desculpa pelo atraso.
Para certos pacientes, qualquer comentário
de desculpas criará mais dificuldades na ex-
pressão do seu aborrecimento. Nesses casos,
o entrevistador poderá chamar a atenção
para seu atraso pela olhadela no relógio e
mencionar o número de minutos restantes.
A menos que o paciente pareça aborrecido ou
não tenha nada a dizer, o entrevistador pode-
rá deixar o problema esquecido. Dependendo
da eficácia da sua repressão e formação reativa
do paciente, ele poderá manifestar alguma ir-
ritação leve ou dizer que não se importou de
esperar. O entrevistador deverá prestar aten-
ção às indicações de que o paciente teve alguma
resposta inconsciente, que deverá ser explora-

da. Quando estiver atrasado, o tempo da en-
trevista deverá ser estendido para compensar
o horário. Ele mostrará respeito por outros
compromissos do paciente se perguntar: “Você
pode ficar mais 10 minutos hoje?”.

Transição entre as entrevistas. É uma boa
idéia para o entrevistador ter uns poucos mi-
nutos para si mesmo entre as entrevistas. Isso
proporciona uma oportunidade de “trocar de
roupa” e ficar pronto para começar a próxima
entrevista renovado, em vez de continuar a
pensar no paciente que acabou de sair. Um
telefonema, ou uma olhada no e-mail ou em
uma revista facilitarão essa transição. Também
poderá haver a breve extensão da entrevista
quando isso for clinicamente indicado. Um
exemplo é o paciente que está chorando in-
controlavelmente ao final da sessão. Dizer-lhe:
“Teremos que parar em breve” lhe dá tempo
para se recompor.

Considerações sobre o Espaço

Privacidade. A maior parte dos pacientes não
falará livremente se sentir que sua conversa
poderá ser ouvida. Um ambiente silencioso
também oferece menos distrações que pode-
riam interferir na entrevista, e os entrevista-
dores devem evitar as interrupções. A priva-
cidade e algum grau de conforto físico são exi-
gências mínimas.

Assentos. Muitos entrevistadores preferem
conduzir as entrevistas sentados à mesa, mas é
preferível não colocar as cadeiras de forma que
existam móveis entre o entrevistador e o pa-
ciente. Ambas as cadeiras deverão estar na al-
tura aproximada, de forma que nenhum dos
dois esteja olhando para baixo em relação ao
outro. Se, na sala, houver várias cadeiras, o
entrevistador poderá indicar a sua cadeira e
permitir que o paciente escolha a dele, na lo-
calização em que se sentir mais confortável.



PRINCÍPIOS GERAIS DA ENTREVISTA 69

Os fatores principais que influenciam a esco-
lha do paciente envolvem a distância física e a
localização em relação à cadeira do entrevista-
dor. Os pacientes que buscam mais intimida-
de, por exemplo, preferem sentar o mais per-
to possível do entrevistador. Os oposicionis-
tas ou competitivos sentarão bem longe e ge-
ralmente no lado oposto ao do entrevistador.

Honorários

O dinheiro é a unidade comum de valor para
bens e serviços em nossa cultura, e o hono-
rário pago simboliza o valor do tratamento,
tanto para o paciente quanto para o entre-
vistador. O honorário significa que a rela-
ção é mutuamente vantajosa, e seu paga-
mento poderá refletir o desejo do paciente
de ser ajudado, mas não é verdade que um
paciente deve submeter-se a alguma miséria
financeira ou sacrifício para beneficiar-se da
psicoterapia.

Em média, o entrevistador tem poucas
oportunidades de determinar e ganhar os
honorários antes de completar seu
treinamento. Por exemplo, é fácil para um
aprendiz permanecer alheios às combinações
de honorários do chefe da clínica, com o
infeliz resultado de esse assunto ser ignora-
do na terapia.

Os terapeutas ignoram as combinações fi-
nanceiras com os pacientes que não lhes pa-
gam diretamente, algo que nunca seria per-
mitido com aqueles que o fazem. O entrevis-
tador poderá não se importar se o paciente
paga pouco ou nada. Um iniciante poderá
achar que, por ser muito inexperiente, seus ser-
viços não valem dinheiro significativo; que tem
alguma obrigação com o paciente porque está
aprendendo às suas custas; ou mesmo que é
subpago pela instituição; nesse caso, ele reta-
lia permitindo que o paciente fraude o “esta-

belecido”. Em certo caso, o paciente ocultou
seus recursos financeiros do administrador
para confessar ao terapeuta da equipe, que pas-
sivamente se tornou um colaborador em “rou-
bar a instituição”. Isso aconteceu alguns me-
ses antes de o terapeuta perceber que, no in-
consciente do paciente, ele era a “instituição”.
Geralmente, os supervisores também dão aten-
ção insuficiente ao tratamento dos honorários,
assim perdendo oportunidades valiosas de ex-
plorar a transferência e a contratransferência.

Os honorários têm vários significados na
relação terapêutica. O paciente poderá enten-
dê-los como suborno, oferecendo-se para pa-
gar honorários maiores do que o entrevista-
dor normalmente cobraria. Na época em que
a avaliação psiquiátrica era pré-requisito para
um aborto, uma mulher disse: “Espero que
saiba que eu gostaria de pagar-lhe qualquer
valor que você queira”. O entrevistador res-
pondeu: “Farei tudo que for apropriado para
ajudá-la. Entendo que você se sente desespe-
rada, mas um suborno não será necessário e
não terá qualquer impacto”. Outro pacien-
te utilizou os honorários como forma de
controle. Ele já havia determinado os ho-
norários por sessão; multiplicou o valor pelo
número de visitas e apresentou-se ao médi-
co com um cheque, antes de receber a con-
ta. Ele estava simbolicamente no controle;
o entrevistador não o estava cobrando; es-
tava dando o dinheiro do entrevistador.

O masoquismo e a submissão poderão ser
expressos pelo pagamento de honorários ex-
cessivamente altos sem protestos. O paciente
poderá expressar raiva ou rebeldia ao terapeu-
ta não pagando ou pagando atrasado. Ele po-
derá testar a honestidade do terapeuta pergun-
tando se existe um desconto para o pagamento
em dinheiro, com a inferência de que o entre-
vistador será capaz de esconder isso no seu im-
posto de renda. Essas manobras são discuti-
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das em detalhes no Capítulo 11, “Paciente
Anti-social”.

Com os pacientes particulares, o assun-
to de honorários normalmente não surge até
o final da entrevista. O entrevistador pode-
rá esperar até o paciente abordar o assunto,
o que pode não acontecer por 2 ou 3 ses-
sões. Se o entrevistador suspeitar que seus
honorários habituais serão difíceis para o pa-
ciente, deverá mencionar o assunto na hora
em que o paciente falar sobre suas finanças.
Se ele descrever problemas financeiros difí-
ceis, mas planeja continuar a terapia, o en-
trevistador poderá perguntar: “Como você
se sente em relação ao valor do tratamen-
to?”. Se o paciente não tiver um plano real,
o entrevistador poderá explorar o significa-
do desse comportamento.

Ocasionalmente, um paciente perguntará
sobre os honorários do entrevistador no iní-
cio da entrevista ou pelo telefone. A respos-
ta mais fácil é dar o preço de uma consulta,
acrescentando que qualquer valor extra po-
derá ser discutido no momento adequado.
Durante a consulta, o entrevistador deverá
perguntar se o paciente está preocupado com
o custo do tratamento. Se esse for o caso,
pode-se sugerir que o assunto do custo seja
protelado até que o plano de tratamento seja
discutido, porque os principais fatores de
freqüência das visitas e a provável duração
do tratamento também deverão ser levados
em conta, e essas questões deverão esperar até
que o entrevistador conheça os problemas.
Pacientes muito ricos talvez nunca perguntem
sobre honorários, mas se o paciente que esti-
ver preocupado com o custo da terapia não
perguntar depois de várias sessões, o entrevis-
tador poderá dizer: “Não comentamos sobre
os honorários”. Dessa forma, poderá saber algo
sobre a atitude do paciente em relação a di-
nheiro.

Encontro ao Acaso com o
Paciente Fora do Consultório

Às vezes, o entrevistador poderá acidentalmen-
te encontrar seu novo paciente fora do am-
biente do consultório, antes ou depois da en-
trevista, em uma sala de espera, no refeitório
do hospital, no elevador ou no metrô. Essa
situação poderá ser desconfortável para o jo-
vem terapeuta, que não estará seguro se deve
falar com o paciente ou sobre o que falar. O
procedimento mais simples é aproveitar a dica
do paciente. O entrevistador não é obrigado a
travar pequenos diálogos, e é aconselhável es-
perar até estar dentro do consultório antes
de entrar em qualquer discussão sobre os
problemas do paciente. Na maior parte das
situações, o paciente se sentirá desconfortá-
vel na presença do seu terapeuta fora do con-
sultório. Se ele travar uma pequena conver-
sa, o entrevistador poderá responder de for-
ma breve, mas amigável, sem estender a
conversa. Quando o paciente faz uma per-
gunta e o terapeuta acha que não deve res-
pondê-la, ele poderá sugerir que esperem
para discutir isso até terem mais tempo ou
estarem em um ambiente mais privado.
Quando o terapeuta encontrar o paciente
fora do consultório e este se tornar inopor-
tuno, ele poderá usar uma pequena conver-
sa para controlar a situação, mantendo-a no
plano neutro. Ocasionalmente, admitir seu
próprio constrangimento depois de encon-
trar um paciente fora do consultório pode-
rá ser útil para a terapia.

Nossas perspectivas sobre esse assunto re-
fletem a vida em uma grande cidade, onde
o anonimato é a regra mais do que a exce-
ção. Todavia, os profissionais em saúde men-
tal vivem e trabalham em uma série de lo-
cais, incluindo grandes ou pequenas cida-
des onde poderão regularmente encontrar
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seus pacientes em lojas, restaurantes, even-
tos esportivos ou reencontros da escola. Nes-
ses cenários, paciente e entrevistador terão
uma inclinação natural a proteger a priva-
cidade do tratamento e confortavelmente es-
tabelecer as fronteiras sociais adequadas. Se
o paciente ficar importuno em um ambien-
te social, o entrevistador poderá sugerir: “É
melhor deixar esse assunto para nossa pró-
xima sessão”.

CONDUZINDO A ENTREVISTA

Considerações Anteriores à Entrevista

Expectativas do Paciente

O conhecimento anterior do paciente e as ex-
pectativas do entrevistador desempenham um
papel no desenrolar da transferência. Duran-
te os primeiros anos de treinamento do entre-
vistador, esses fatores em geral são menos sig-
nificativos porque o paciente não escolheu pes-
soalmente o entrevistador. No entanto, a
“transferência institucional” é de considerável
importância, e o entrevistador poderá explo-
rar as razões da escolha do paciente por uma
instituição ambulatorial particular. Além dis-
so, é normal o paciente já ter uma imagem
mental de um profissional em saúde mental.
Essa transferência anterior à entrevista pode-
rá ser revelada se o paciente parecer surpreen-
dido pela aparência do entrevistador ou ob-
servar: “Você não se parece com um psiquia-
tra”. O entrevistador poderá perguntar:
“Como você esperava que fosse um psiquia-
tra?”. Se o paciente responder: “Bem, alguém
mais velho”, o entrevistador poderá dizer: “Se-
ria mais fácil falar para uma pessoa mais ve-
lha?”. O paciente poderá, então, sinalizar que
está realmente aliviado, e que imaginara o psi-

quiatra como uma figura mais assustadora. Às
vezes, um paciente entra no consultório e brin-
ca: “Bem, onde estão os caras com aventais
brancos?”, revelando, dessa forma, seu medo
de ser considerado louco. Ele vê o entrevista-
dor como uma pessoa perigosa e autoritária.

Na clínica particular, os pacientes são nor-
malmente encaminhados para determinado
entrevistador, o qual se interessará em saber o
que foi dito no momento da indicação. Se lhe
foi dado um nome ou uma lista de nomes?
No último caso, como decidiu para qual ligar
primeiro, e se o entrevistador foi o primeiro a
ser contatado? Um paciente poderá dizer que
foi influenciado pelo local do consultório,
enquanto, em outra situação, o nome do en-
trevistador poderá ter sugerido uma origem
étnica similar à dele.

Expectativas do Entrevistador

Normalmente o entrevistador já conhece al-
guma coisa sobre o paciente antes do pri-
meiro encontro. Essa informação poderá ser
fornecida pela pessoa que o encaminhou.
Em geral, alguns dados são obtidos direta-
mente pelo entrevistador durante a primei-
ra ligação telefônica, que levou à marcação
da consulta.

Entrevistadores experientes têm preferên-
cias pessoais em relação à quantidade de in-
formação que desejam da fonte de referência.
Alguns preferem saber tanto quanto possível;
outros desejam apenas o mínimo básico, por-
que assim poderão entrevistar com uma men-
te totalmente aberta. A qualquer momento em
que experimentar uma sensação de surpresa
quando encontrar seu novo paciente, o entre-
vistador deverá questionar-se. Ele foi iludido
a respeito do paciente pela pessoa que o enca-
minhara ou sua surpresa deve-se a alguma an-
tecipação irreal dele mesmo?
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Fase de Abertura

Conhecendo o Paciente

O entrevistador obtém muita informação
quando encontra pela primeira vez um novo
paciente. Ele poderá observar quem, se al-
guém, acompanhou o paciente e como ele
passou o tempo enquanto esperava a entre-
vista começar.

Alguns entrevistadores começam se apre-
sentando, outros preferem tratar o paciente
pelo seu nome e, depois, se apresentarem. Essa
última técnica indicará que o entrevistador esta-
va esperando pelo paciente, e a maior parte das
pessoas gosta de ser saudada pelo nome. Como
regra, os gracejos sociais, como “Foi um prazer
conhecer você”, não estão autorizados na situa-
ção profissional. No entanto, se o paciente es-
tiver excessivamente ansioso, o entrevistador
poderá introduzir um comentário social rápi-
do. Na maioria dos casos, é inapropriado usar
o primeiro nome do paciente, exceto no caso
de crianças ou adolescentes. Essas familiari-
dades colocariam o paciente em posição “in-
ferior”, a menos que ele também espere usar o
primeiro nome do entrevistador.

Dicas importantes para conduzir a entre-
vista poderão freqüentemente ser obtidas du-
rante esses poucos momentos de introdução.
A espontaneidade do paciente e a cordialida-
de poderão ser reveladas em seu aperto de mão
ou saudação. Os pacientes que gostam de ser
dirigidos ou que estão ansiosos por agradar
perguntam onde sentar e o que fazer com seu
casaco. Os pacientes hostis, competitivos, po-
derão sentar na cadeira que, de forma absolu-
tamente óbvia, está reservada para o entrevis-
tador. Os desconfiados poderão cuidadosa-
mente dar uma olhada ao redor do consul-
tório, buscando “indícios” sobre o entrevis-
tador. Comportamentos específicos de pa-

cientes diferentes são apresentados nos ca-
pítulos da Parte II.

Desenvolvendo o Rapport

O entrevistador experiente aprende muito
sobre o paciente durante a saudação inicial,
que poderá variar os minutos introdutórios da
entrevista de acordo com as necessidades do
paciente. Normalmente, o iniciante desenvol-
ve uma forma de rotina para começar a entre-
vista e tentará variações depois em seu
treinamento.

Um começo apropriado é solicitar ao pa-
ciente que se sente e então perguntar “Que
problema o trouxe aqui?” ou “Poderia con-
tar-me sobre sua dificuldade?”. Se ele for um
provável candidato à psicoterapia dinâmi-
ca, poderá ser útil criar a relação terapêuti-
ca desde o início: “Como poderei ajudá-lo?”.
Uma abordagem menos direta seria pergun-
tar ao paciente “Por onde começamos?” ou
“Por onde você prefere iniciar?”. Às vezes,
um paciente muito ansioso falará primeiro,
perguntando “Por onde poderemos come-
çar?”. Conforme indicado, será melhor res-
ponder “Vamos começar com uma discus-
são sobre seu problema”. Depois de alguns
anos de experiência, com facilidade o en-
trevistador saberá quando o paciente conti-
nuará, sem uma resposta, e quando dizer
“Comece por onde você desejar”. Muitos en-
trevistadores iniciam por perguntar o ende-
reço da casa do paciente, números de telefo-
nes e endereço comercial, se este for diferente
do endereço residencial. Alguns vão além,
obtendo outros dados básicos de identifica-
ção, como idade, ocupação, estado civil, nú-
mero de filhos, nomes e idades da esposa e
dos filhos e de quaisquer outros membros da
casa. Isso poderá ser feito em cinco minutos e
fornecer ao entrevistador o elenco de perso-
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nagens, antes de continuar com a história.
Depois, o entrevistador perguntará sobre o
problema que o levou a procurar uma consul-
ta. Pode-se escolher postergar essas perguntas,
mas mais cedo ou mais tarde essa informação
será necessária. Isso também poderá ser feito
no final do primeiro período de transição,
quando o entrevistador deixará o tópico da
queixa principal e a doença atual para saber
mais sobre os detalhes da vida do paciente.
Ambos os sistemas têm suas vantagens e des-
vantagens. Os fatores mais importantes para
facilitar esse processo são: que o paciente se
sinta tão confortável quanto possível e que um
entrevistador tranquilo é o fator isolado mais
importante para facilitar esse processo.

Sullivan discutiu o valor de uma declara-
ção resumida das informações sobre o pacien-
te prestadas pela pessoa que o encaminhou
para a consulta ou uma reafirmação do que o
entrevistador ficou sabendo durante a primeira
conversa telefônica. É confortador para o pa-
ciente que veio encaminhado pensar que o en-
trevistador já sabe algo sobre seu problema.
Talvez a apresentação de todos os detalhes seja
prejudicial, porque poucas vezes irá parecer
totalmente necessário para o paciente, e a en-
trevista transcorrerá com ele se defendendo dos
mal-entendidos. Declarações genéricas são pre-
feríveis. Por exemplo, o entrevistador poderá
dizer: “Dr. Jones me contou que você e seu
marido apresentam algumas dificuldades” ou
“Entendi que você está deprimido”. A maio-
ria dos pacientes continuará a história nesse
ponto. Ocasionalmente, o paciente poderá
perguntar: “Ele não lhe contou toda a histó-
ria?”. O entrevistador poderá responder: “Ele
comentou alguns dos detalhes, mas eu gosta-
ria de ouvir mais sobre o assunto diretamente
de você”. Se o paciente tiver dificuldades de
continuar, o entrevistador poderá responder
simpaticamente: “Sei que é difícil falar sobre

algumas coisas”. Isso dará ao paciente a sensa-
ção de que o entrevistador o compreende, mas
dependendo de como decidir interpretar a ob-
servação, poderá entender isso como permis-
são para começar discutindo algum material
menos doloroso.

Na eventualidade de o paciente trazer
algo consigo para a entrevista, será provei-
toso para o desenvolvimento do rapport exa-
minar o que ele trouxe. Por exemplo, um
paciente foi encaminhado para tratamento
por um psicólogo que lhe aplicara um teste
vocacional. O entrevistador recusou ler o
relatório do psicólogo, e o paciente ficou
ofendido. Outro entrevistador não pergun-
tou sobre as fotografias que uma jovem
mulher trouxera para lhe mostrar. Ela não
retornou para a segunda consulta.

Para estabelecer o rapport, o entrevistador
deverá transmitir um sentimento de com-
preensão do paciente. Isso é conseguido tanto
pela atitude do entrevistador quanto pela pe-
rícia nas suas observações. Ele não desejará
criar a impressão de que poderá ler a mente
do paciente, mas desejará que este entenda que
já tratou outras pessoas com dificuldades emo-
cionais e que o entende. Isso inclui não ape-
nas os sintomas neuróticos e psicóticos, mas
também os problemas comuns da vida. Por
exemplo, se uma dona de casa sobrecarregada
revela que tem seis filhos com menos de 10
anos de idade e que não possui ajuda domés-
tica, o entrevistador poderá observar: “Como
você administra a situação?”. O jovem entre-
vistador com pouca experiência de vida e sem
imaginação poderá perguntar: “Você sempre
acha seus filhos um peso?”. O entrevistador
bem-sucedido ampliará seu conhecimento da
vida e da existência humana através da expe-
riência empática, associada ao ganho de uma
compreensão íntima das vidas de tantas ou-
tras pessoas.
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O interesse do entrevistador ajudará o
paciente a falar. No entanto, quanto mais o
entrevistador falar, mais o paciente ficará
preocupado com o que ele desejará ouvir em
vez de dizer o que está em sua mente. Por
sua vez, se o entrevistador não for responsi-
vo, o paciente ficará inibido para revelar seus
sentimentos.

Alguns pacientes relutam em falar livre-
mente porque têm medo que o entrevistador
revele suas confidências. O paciente poderá
dizer: “Não quero que você conte isso para
minha esposa” ou “Espero que você não co-
mente sobre minha homossexualidade com
o meu clínico geral”. O entrevistador pode-
rá responder: “Tudo que você me contar é
confidencial, mas parece que está particular-
mente preocupado com algumas coisas”.
Quando esse comportamento ocorrer nas
sessões posteriores, a desconfiança e o medo
de traição poderão ser explorados.

Às vezes, um paciente pergunta: “Você é
Freudiano?”. Normalmente isso significa:
“Eu tenho que falar tudo sozinho e receber
pouco retorno?”. Em todo caso, o paciente
não estará realmente interessado na orien-
tação teórica do entrevistador, e essas per-
guntas exigem a exploração do seu signifi-
cado em vez de uma resposta literal.

Fase Intermediária

Uma transição súbita é, às vezes, necessária
depois de o paciente discutir a doença atual.
Por exemplo, o entrevistador poderá dizer
“Agora, gostaria de saber mais sobre você
como pessoa” ou “Poderia me contar algo
sobre você diferente dos problemas que o
trouxeram aqui?”. Agora, o entrevistador
dará sua atenção à história, considerando a
informação relevante que ainda não foi dis-

cutida. O começo dependerá exatamente
dos aspectos da vida do paciente que já fo-
ram revelados. A maior parte dos pacientes
fala sobre sua vida atual antes de revelar seu
passado. Se o paciente ainda não mencio-
nou sua idade; estado civil; duração do ca-
samento, idades e nomes do cônjuge, filhos
e pais; história ocupacional; descrição das
atuais circunstâncias de vida; e coisas assim,
o entrevistador poderá perguntar por esses
detalhes. É preferível obter o máximo pos-
sível dessas informações durante a descri-
ção da doença atual. Mais fácil do que se-
guir o roteiro usado para a organização do
registro escrito, é tirar conclusões sobre o
significado e a inter-relação desses dados se
o paciente os transmitir da sua própria ma-
neira. Por exemplo, se o entrevistador per-
guntar, “Como seus sintomas interferem em
sua vida?”, o paciente poderá fornecer in-
formações relativas a qualquer um ou a to-
dos os tópicos recém-mencionados.

É um erro permitir que a primeira entrevis-
ta termine sem se saber o estado civil do pacien-
te, a ocupação e outras informações dessa natu-
reza. Esses dados básicos de identificação são o
esqueleto da vida do paciente, em que todas as
outras informações estão assentadas. Quando
esse material não surgir de forma espontânea
durante a discussão da doença atual, normal-
mente será possível obter o máximo de infor-
mações com uma ou duas perguntas. O en-
trevistador poderá solicitar: “Conte-me sobre
sua vida atual”. O paciente poderá interpretar
a questão do jeito que desejar ou perguntar:
“Você quer dizer se sou casado, qual a minha
profissão e coisas assim?”. O entrevistador me-
ramente terá que acenar com a cabeça e ver se
o paciente omitirá alguma coisa; nesse mo-
mento, pode se mencionar que o paciente não
disse isso ou aquilo. A maioria dos pacientes
fornecerá informações mais úteis se for dado
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um tema para discutir mais do que uma lista
de perguntas que podem ser respondidas re-
sumidamente. As exceções específicas são dis-
cutidas no Capítulo 13, “Paciente Psicótico”,
e no Capítulo 15, “Paciente com Deficiência
Cognitiva”.

As possibilidades na parte intermediária da
entrevista são infinitas, e é impossível forne-
cer instruções precisas sobre as escolhas a fa-
zer. Por exemplo, a paciente poderá indicar
que é casada e tem três filhos, que seu pai é
falecido e sua mãe mora com ela. A experiên-
cia, a habilidade e o estilo pessoal, tudo in-
fluencia o que o entrevistador fará a seguir.
Ele poderá ficar quieto e permitir que a pa-
ciente continue ou poderá perguntar sobre o
casamento, os filhos, a mãe ou o falecimento
do pai ou pedir-lhe: “Poderia detalhar?”, sem
indicar uma escolha específica. A tonalidade
do sentimento da descrição da paciente é ou-
tro aspecto importante que poderá ser foca-
do. Se ela parecer ansiosa e pressionada, o en-
trevistador deverá comentar algo como: “Pa-
rece que você está cheia de dedos”. Nesse caso,
alguns entrevistadores argumentarão em favor
de uma abordagem em detrimento de outras.
No entanto, sentimos que não existe uma úni-
ca resposta certa, e provavelmente fazemos es-
colhas diferentes com diferentes pacientes e
com o mesmo paciente em diferentes ocasiões.

A maior parte das dicas fornecidas pelo
paciente deverá ser seguida no momento da
apresentação. Isso dará uma continuidade sua-
ve à entrevista mesmo que possam existir nu-
merosas divagações tópicas. Para continuar
com a última vinheta, vamos supor que a pa-
ciente continue a revelar que sua mãe está
morando com sua família há apenas um ano.
Seria lógico presumir que o pai da paciente
tenha falecido na mesma época e, dessa for-
ma, o entrevistador poderá perguntar: “Des-
de a época em que seu pai faleceu?”. Se a pa-

ciente responder “Sim”, o entrevistador po-
derá presumir que os pais da paciente vive-
ram juntos até essa época, mas em vez de par-
tir para falsas conclusões, é melhor perguntar:
“Como aconteceu da sua mãe ir morar com
você depois do falecimento do seu pai?”. A
paciente poderá surpreender o entrevistador
dizendo: “Veja, mamãe e papai eram divorci-
ados há 10 anos, e ela morava com a família
do meu irmão, mas agora que papai está mor-
to, meu irmão mudou-se para Chicago para
tomar conta dos seus negócios. Os amigos da
mamãe estão todos nessa região e ela não quis
se mudar para Chicago, então foi morar co-
nosco”. O entrevistador poderá perguntar:
“Qual foi o efeito em sua família?” ou “Como
seu marido se sentiu com esse acordo?”. Ao
mesmo tempo, observará que a paciente não
deu qualquer informação sobre as circunstân-
cias do falecimento do pai. Quando ela “can-
sar” desse atual assunto, o entrevistador pode-
rá reabrir essa área.

Agora que o entrevistador tem alguma idéia
sobre a doença e a situação de vida atuais da
paciente, poderá voltar sua atenção para o tipo
de pessoa que ela é. Uma pergunta do tipo:
“Que tipo de pessoa você é?” virá como uma
surpresa para a maior parte das pessoas, já que
elas não estão acostumadas a pensar em si
mesmas dessa maneira. Alguns pacientes res-
ponderão facilmente, e outros poderão ficar
desconfortáveis ou oferecer detalhes concre-
tos, que reiteram fatos da situação atual da
sua vida, como “Bem, eu sou contador” ou
“Sou simplesmente dona de casa”. Todavia,
tais respostas fornecerão informações feno-
menológicas e dinâmicas. A primeira respos-
ta foi dada por um homem obsessivo-com-
pulsivo, que estava preocupado com núme-
ros e fatos, não meramente em seu trabalho
mas também em suas relações humanas. O
que ele estava contando ao entrevistador era:
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“Fui e sou um contador e, de fato, sempre o
serei”. A segunda resposta foi dada por uma
mulher fóbica que tinha secretas ambições
de uma carreira. Ela estava informando ao
entrevistador que tinha uma visão depreci-
ativa das mulheres e, em particular, das que
eram donas de casa. Como o primeiro pa-
ciente, ela nunca fora capaz de esquecer de
si mesma.

Freqüentemente, a autopercepção do pa-
ciente variará dependendo da situação. Con-
sidere o executivo, que é um líder poderoso
em seu trabalho, mas um tímido e passivo em
casa, ou o cientista de laboratório, que é ativo
e criativo em seu trabalho e se sente acanhado
e reservado em situações sociais. Também exis-
te o homem que é um atleta sexual, com nu-
merosos casos, que se percebe como inadequa-
do e ineficaz em seu trabalho. O entrevista-
dor não traz à tona todo o material pertinente
à autopercepção do paciente em uma entre-
vista. No entanto, um quadro mais completo
aparecerá gradualmente. Certo paciente reve-
lou na terceira entrevista: “Existe algo que pre-
ciso lhe contar, que realmente me aborrece.
Tenho uma irritação terrível, muitas vezes com
um dos membros da família”. O entrevista-
dor respondeu: “Poderia dar detalhes de al-
guns exemplos recentes?”.

Outras perguntas que pertencem à visão
do paciente de si mesmo incluem: “Diga-me
as coisas que aprecia em você”, “O que consi-
dera ser sua melhor qualidade?” ou “O que
lhe dá mais prazer?”. O entrevistador poderá
pedir ao paciente que descreva como os outros
o vêem, e ele mesmo, nas principais áreas da
sua vida, incluindo família, trabalho, situa-
ção social, sexo e situações de estresse. Mui-
tas vezes, é revelador pedir ao paciente para
descrever as 24 horas de um dia tradicional.
Ele até mesmo poderá vivenciar algum au-
mento da sua autoconsciência enquanto re-

flete sobre essa questão. Tópicos e questões
diretamente relacionados à atual doença e à
situação atual de vida são muito significati-
vos para o paciente.

Dependendo da quantidade de tempo dis-
ponível e se haverá mais do que uma entrevis-
ta, o entrevistador planejará seu questionário
sobre o passado do paciente. Estabelecer quais
assuntos referentes ao passado são mais signi-
ficativos depende dos problemas do paciente
e da natureza da consulta.

Em vários momentos da entrevista, o pa-
ciente poderá se sentir desconfortável com o
material que está discutindo. Isso se deve não
apenas ao seu desejo de ser aceito pelo entre-
vistador, mas também, e geralmente mais im-
portante, ao seu medo em relação aos insights
parciais de si mesmo. Por exemplo, o paciente
poderá fazer uma pausa e observar: “Conheço
muitas pessoas que têm a mesma coisa”, “Isso
é normal?” ou “Você acha que sou um mau
pai?”. Certos pacientes poderão precisar de
reasseguramento para se comprometerem com
a entrevista, enquanto outros lucrarão pela
pergunta do entrevistador: “O que você tem
em mente?” ou “Exatamente com o que você
está preocupado?”.

Estimular a curiosidade é uma técnica
fundamental em todas as entrevistas objeti-
vadas na exposição de sentimentos profun-
dos. Basicamente, o entrevistador usará sua
própria curiosidade para despertar o inte-
resse do paciente em si mesmo. A pergunta
a partir da qual o entrevistador poderá me-
lhor direcionar sua curiosidade está relacio-
nada aos princípios de interpretação, discu-
tidos anteriormente neste capítulo. Em re-
sumo, a curiosidade não está direcionada
para os assuntos mais profundamente repri-
midos ou mais altamente defendidos, mas
para a camada mais superficial do conflito
do paciente. Por exemplo, um homem jo-
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vem descreve, primeiro, como experimen-
tou seu ataque de pânico depois de ter visto
um homem ter um colapso na estação do
trem. Depois, revela que, freqüentemente,
o ataque acontece em situações em que acre-
dita estar vencendo uma discussão com al-
guém que considera inferior. O entrevista-
dor não expressaria curiosidade sobre um de-
sejo inconsciente, por parte do paciente, de
destruir seu pai, a quem considerava passivo e
impotente, mas, ao contrário, direcionaria sua
curiosidade para situações que parecem ser ex-
ceções para o paciente. Então poderá pergun-
tar: “Você mencionou que em algumas oca-
siões, vencer uma discussão não parece abor-
recê-lo; gostaria de saber o que pode ser dife-
rente nessas situações?”.

A curiosidade expressa do entrevistador
sobre os motivos ocultados do paciente e de
seus entes queridos é raramente terapêutica
nas primeiras entrevistas, porque é muito
ameaçadora para as defesas do paciente. Por
exemplo, o entrevistador poderá dizer algo
como “Gostaria de saber por que seu mari-
do gasta mais tempo no escritório dele do
que o necessário?”. Embora tenha o direito
de ser curioso sobre esse fenômeno, uma
questão direta poderá ser construída pelo
paciente como uma acusação ou insinuação.

Fase de Fechamento

A fase final da entrevista inicial varia em du-
ração, mas, geralmente, 10 minutos são sufi-
cientes. O entrevistador poderá informar que
o tempo está terminando, dizendo: “Precisa-
remos parar em breve; existem perguntas que
você gostaria de fazer?”. Se o paciente não ti-
ver perguntas, o entrevistador poderá comen-
tar: “Gostaria de sugerir algo que deseja ser
discutido mais extensamente?”. Muito fre-

qüentemente, o paciente fará perguntas rela-
cionadas à sua doença e ao tratamento.

Cada pessoa que consulta um especialis-
ta espera e tem o direito a uma opinião es-
pecializada sobre a sua situação, bem como
recomendações para a terapia ou qualquer
outro conselho proveitoso. No passado, era
costume dizer ao paciente o mínimo possível
sobre seu diagnóstico e a lógica do plano de
tratamento. Nos últimos anos, a publicação
de informações, pela Internet e pela impren-
sa leiga, bem como alterações no treinamen-
to dos entrevistadores, permitiram a forma-
ção de um público melhor informado e mais
questionador. A psiquiatria, particular-
mente, tem sido receptora de atenção, e
muitos pacientes fazem perguntas sobre psi-
coterapia, terapias medicamentosas, cogni-
tivo-comportamental e psicanálise. Embora
o paciente tenha o direito de receber res-
postas diretas sobre esses assuntos ao final
da consulta, o entrevistador poderá assumir
que elas revelarão também importantes ati-
tudes de transferência.

Embora seja artificial distinguir entre en-
trevistas para diagnóstico e terapêuticas, es-
pera-se que os entrevistadores apresentem
ao paciente uma formulação clínica e trata-
mentos disponíveis ou outros planos quan-
do a consulta terminar. Normalmente, essa
apresentação ocorre no final da segunda ou
terceira entrevista, mas, em alguns casos,
poderá exigir semanas de consultas explo-
ratórias. Muitas vezes, os terapeutas inician-
tes negligenciam essa fase e ficarão muito
surpresos se um paciente, em consulta há
seis meses, subitamente perguntar “Por que
ainda estou vindo?” ou disser “Eu não acho
que ainda preciso vir aqui!”. Esse descuido
desrespeita o direito do paciente de ques-
tionar a prescrição do entrevistador e de
participar da formulação de um plano de
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tratamento e da seleção do terapeuta. O pa-
ciente tem o direito de estabelecer seus pró-
prios objetivos no tratamento. Ele poderá ape-
nas desejar melhora sintomática, e isso pode-
rá ser bem adequado; para alguns pacientes, é
melhor manter a estrutura de caráter básico
como está. Um exemplo é o paciente idoso
que tem uma vida bem-sucedida, mas recen-
temente desenvolveu ataques de pânico e que
pede medicação para controlar os ataques e
não deseja a psicoterapia exploratória.

Essa fase da entrevista fornecerá uma opor-
tunidade útil ao entrevistador de descobrir as
resistências e alterar o seu plano de tratamen-
to acordo com isso. Embora o entrevistador
seja o especialista, suas recomendações não po-
derão ser transmitidas como decretos reais.
Freqüentemente, ele deverá modificar seu
plano de tratamento à medida que aprende
mais sobre o paciente. Através da apresen-
tação do plano de maneira gradual, o entre-
vistador poderá descobrir em que áreas o pa-
ciente tem perguntas, confusão ou divergên-
cia. Isso não poderá acontecer se o entrevis-
tador fizer um discurso.

Se a consulta estiver limitada a uma entre-
vista, muito dessa entrevista deverá ser dedi-
cado a esses problemas, mais do que se hou-
vesse uma segunda ou terceira consulta. Mui-
tas vezes, o entrevistador tentará evitar dar um
rótulo diagnóstico formal. Esses termos têm
pouco uso para o paciente e poderão ser bas-
tante prejudiciais, porque o entrevistador po-
derá não saber o significado que o paciente ou
sua família lhes atribuem. Normalmente, o pa-
ciente fornece pistas dos próprios termos a
serem usados na formulação. Um paciente re-
conhece um “problema psicológico; outro diz:
“Entendo que seja algo emocional”, “Sei que
não me desenvolvi completamente” ou “En-
tendo que não está certo eu ter estes medos”.
Embora a declaração possa ter sido feita em

uma sessão inicial, o entrevistador poderá uti-
lizá-la como um trampolim para sua própria
formulação, desde que o paciente realmente
acredite no que está dizendo. Esse não é o caso
do paciente psicossomático que diz algo como:
“Sei que está na minha mente, doutor”.

O entrevistador poderá começar com um:
“Como você já disse, você tem um problema
psicológico”. Poderá referir o que considera
os sintomas principais e indicar que estão to-
dos relacionados e são parte da mesma condi-
ção. Poderá separar problemas agudos daque-
les que são crônicos e se concentrar primeiro
no tratamento dos agudos. Como não é uma
boa idéia oprimir o paciente com uma decla-
ração abrangente de toda a sua patologia, a
exposição deverá restringir-se ao transtorno
mais importante. Por exemplo, no caso de um
jovem rapaz com dificuldades de ficar sozi-
nho com personalidades de autoridade, in-
cluindo seu pai, o entrevistador declararia:
“Parece que você tem um problema de rela-
cionamento com seu pai, o que influenciou
sua atitude em relação a todas as figuras de
autoridade”.

Nos dias atuais, com freqüência o paciente
passa por um dilema. Ele pode ter seguro de
saúde, que fornece suporte ao tratamento, mas,
para receber seus benefícios, deve dar consen-
timento ao entrevistador para comunicar-se
com a seguradora. A legislação norte-ameri-
cana atual exige que o profissional da área mé-
dica dê ao paciente uma declaração, por escri-
to, do seu direito à privacidade.* Antes de for-
necer qualquer informação a terceiros, seja
verbalmente ou por escrito, o entrevistador
deverá discutir isso com o paciente. Para
uma discussão dos códigos de diagnóstico e

* N. de R.T. Esta informação corresponde à realidade
norte-americana. No Brasil esta exigência não existe.
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procedimentos, o leitor deverá consultar o
DSM-IV-TR.

Agora que o entrevistador e o paciente
estão entendidos sobre o que acreditam
constituir o problema, é a hora de conside-
rar o assunto tratamento. O entrevistador
poderá estar confiante de sua opinião, sem
fazer um pronunciamento dogmático. Por
exemplo, poderá afirmar: “Segundo minha
experiência, a abordagem mais eficaz é...”
ou “Uma série de terapias é empregada para
essa condição, mas eu sugiro...”. Essa res-
posta demonstra que, independentemente
da orientação terapêutica do entrevistador,
o paciente deve ser informado de que exis-
tem outros tratamentos disponíveis. Com
freqüência, o paciente trará uma questão que
guardou relacionada à eficácia de uma das
outras terapias.

Conversas prolongadas e elaboradas com
o paciente sobre o método de tratamento,
como a psicoterapia funciona ou sobre a as-
sociação livre raramente são úteis na psico-
terapia de orientação analítica. No entanto,
o paciente menos sofisticado exigirá algu-
ma preparação. Isso poderá envolver uma
explicação das razões pelas quais o entrevis-
tador está interessado em todas as sua opi-
niões e sentimentos, importantes ou não.
Levará bastante tempo e exigirá uma gran-
de quantidade de confiança, antes de o pa-
ciente poder associar livremente. Alguns pa-
cientes poderão perguntar algo como “De-
verei apenas falar?” ou “Deverei dizer exa-
tamente qualquer coisa que me venha à
mente?”. O entrevistador poderá responder
a essas perguntas afirmativamente.

Com freqüência, o paciente questionará
“Quanto tempo leva o tratamento?” ou “Não
é sério, ou é?”. Novamente, a melhor indica-
ção é aquela encontrada nas próprias produ-
ções do paciente. Em geral, é útil que os sin-

tomas agudos sejam diferenciados dos crôni-
cos, chamando a atenção para aqueles sintomas
mais recentes que, normalmente, são os pri-
meiros a melhorar, e para os problemas de lon-
ga duração, que, em geral, exigem um trata-
mento longo. Às vezes, o paciente perguntará
sobre um período de tempo mais específico.
É incorreto fazer afirmações incertas em rela-
ção à duração da terapia para tranqüilizar o
paciente. Poucos respondem de modo favorá-
vel ao saberem, na primeira entrevista, que ne-
cessitarão de anos de tratamento. A preocu-
pação do paciente em relação à duração não é
uma total manifestação de resistência ou o
desejo de uma cura mágica. A terapia é onero-
sa em termos financeiros e do tempo envolvi-
do que interfere em outras atividades de vida.
Se houver um período determinado de tempo
para a duração da terapia, como nas clínicas,
ou se o entrevistador não estará disponível no
período esperado de duração do tratamento,
o paciente deverá ser comunicado logo. Ele
também desejará saber, de início, se o avalia-
dor não será o terapeuta. Esse é o momento,
na entrevista, de considerar os aspectos finan-
ceiros do tratamento, discutidos anteriormente
neste capítulo.

Se o paciente ficou descontrolado durante
a entrevista, a fase final também servirá como
uma oportunidade para que readquira o do-
mínio de si mesmo antes de deixar o consul-
tório do entrevistador e retornar ao mundo
externo.

Alguns pacientes perguntam sobre prog-
nóstico, seja seriamente ou por meio de uma
falsa brincadeira. Exemplos comuns são:
“Bem, há alguma esperança?”, “Você algu-
ma vez tratou alguém como eu?” ou “Existe
alguma coisa que eu possa fazer para acele-
rar as coisas?”. O entrevistador é orientado
a ser cuidadoso ao tratar dessas questões. O
paciente pode não ter revelado tudo a res-
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peito do seu problema. Nos casos em que as
declarações sobre o prognóstico são indica-
das, como com pacientes deprimidos, o re-
asseguramento encorajador do entrevistador
é de grande importância.

Antes de o entrevistador terminar, po-
derá estabelecer a hora e a data da próxima
sessão. O final da sessão é sinalizado pelo
entrevistador ao dizer: “Vamos parar por
agora,” “Podemos continuar daqui na pró-
xima sessão” ou “Nosso tempo acabou”. É
uma gentileza tradicional levantar e acom-
panhar o paciente até a porta.

Por vezes, uma entrevista termina prema-
turamente porque o entrevistador recebeu uma
chamada de emergência. Essa é uma experiên-
cia comum para os psiquiatras residentes, que
estão de plantão. O entrevistador poderá ex-
plicar a situação ao paciente e providenciar
tempo compensatório em outra ocasião. Uma
ocorrência relacionada, mas rara, é que o pa-
ciente fique zangado e saia antes de a sessão
terminar. O entrevistador poderá tentar parar
o paciente verbalmente dizendo, com firme-
za, “Só um minuto!”. Se o paciente esperar, ele
poderá continuar: “Se você está zangado comi-
go, é melhor discutirmos isso agora”. O entre-
vistador nem se levantará da sua cadeira nem
indicará que releva a atitude do paciente.

Entrevistas Posteriores

Em geral, a avaliação estará concluída den-
tro de duas entrevistas, mas poderá levar
mais tempo. A segunda entrevista será me-
lhor agendada com um intervalo de dois dias
a uma semana. Uma única sessão com o pa-
ciente permitirá apenas um estudo transver-
sal. Se houver um período de vários dias até
a próxima sessão, o entrevistador será capaz
de aprender mais sobre as reações do pacien-

te na primeira sessão. Nesse caso, poderá de-
terminar como o paciente irá lidar com o
tratamento. Também existe a oportunidade
de o paciente corrigir qualquer exposição
errada que tenha fornecido na primeira vi-
sita. Uma maneira de começar a segunda
entrevista é o entrevistador comentar: “Acho
que você pensou sobre algumas coisas que
discutimos na sessão passada” ou “O que
você achou de nossa consulta?”. Quando o
paciente responder “Sim” à primeira, o en-
trevistador poderá dizer “Gostaria de ouvir
sobre isso” ou “Vamos começar por isso
hoje”. Se o paciente disser “Não”, o entre-
vistador poderá levantar suas sobrancelhas
interrogativamente e esperar que o pacien-
te continue. Existem vários modelos de res-
postas. O paciente poderá ter buscado um
autoquestionamento que começou na outra
visita, muitas vezes fornecendo uma histó-
ria pertinente adicional relacionada a um
ponto surgido anteriormente. Ele poderá ter
refletido mais sobre uma pergunta ou su-
gestões do entrevistador e chegar a um maior
entendimento. Tal atividade é sutilmente re-
compensada pelos entrevistadores que, de
uma forma ou de outra, comunicam ao pa-
ciente que ele está no caminho certo. Essa
resposta tem significado prognóstico mais
importante para a psicoterapia de orienta-
ção analítica do que se o paciente se sentiu
melhor ou pior depois da sessão.

Outro grupo de respostas tem mais im-
plicações negativas. O paciente poderá ter
pensado sobre o que relatou no primeiro
momento e concluir que estava errado, que
não compreendeu por que o entrevistador
perguntou sobre certo assunto ou que o en-
trevistador não o entendeu. Ele poderá de-
clarar que ruminou sobre algo que o entre-
vistador disse e sentiu-se deprimido. Fre-
qüentemente, essas respostas ocorrem quan-
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do o paciente sente culpa depois de falar
“muito livremente” na primeira entrevista.
Ele então se retrai ou fica aborrecido com o
entrevistador. Em sua mente, criticar seus
entes queridos ou expressar fortes emoções
na presença do entrevistador é pessoalmen-
te humilhante.

Ao abordar o assunto das reações do pa-
ciente à primeira entrevista, o entrevistador
poderá perguntar se ele discutiu a sessão com
alguém mais. Se o fez, o entrevistador será
esclarecido ao saber com quem o paciente
falou e o conteúdo da conversa. Depois de
esse tópico ter sido explorado, continuará a
entrevista. Não há um conjunto de regras
em relação a perguntas que ficarão melhor
se forem transferidas para a segunda visita.
Qualquer pergunta que o entrevistador per-
ceba que será mais embaraçosa para esse
paciente poderá ser adiada, exceto se o pa-
ciente já abordou esse material sozinho ou
se está conscientemente preocupado com ele.
Se o entrevistador perguntar sobre os sonhos
na primeira entrevista, o paciente reportará so-
nhos na segunda visita. É útil perguntar dire-
tamente sobre tais sonhos, porque revelam as
reações inconscientes do paciente ao entrevis-
tador, bem como demontram os problemas
emocionais-chave e as atitudes de transferên-
cia dominantes.

CONCLUSÃO

Este capítulo considera os aspectos mais am-
plos e as técnicas gerais da entrevista psiquiá-
trica. Os capítulos subseqüentes discutem va-
riações específicas que são determinadas tan-
to pelo tipo de paciente quanto pelo quadro
clínico da entrevista. Enfatizamos que a pes-

soa real não se ajusta nas categorias distintas
de diagnóstico apresentadas neste livro. Toda
pessoa é única, integrando uma variedade de
mecanismos patológicos e saudáveis de ma-
neira característica. Na discussão das síndro-
mes clínicas diferentes, não estamos conside-
rando meramente pacientes que caíram em ca-
tegorias associadas de diagnóstico. Por exem-
plo, as defesas obsessivas serão encontradas nos
pacientes ansiosos, histriônicos, deprimidos,
paranóicos, com deficiência cognitiva, psicó-
ticos e anti-sociais e poderão estar integradas
aos padrões neuróticos ou psicóticos. As téc-
nicas de trabalho com um paciente que pos-
sui um determinado agrupamento de defesas
serão similares, independentemente do seu
diagnóstico. Deixamos para o leitor a tarefa
de ressintetizar o material que foi separado
com objetivos pedagógicos. Em qualquer en-
trevista, o paciente utilizará os padrões defen-
sivos que estão descritos nos diferentes capí-
tulos e poderá modificar suas defesas durante
o curso do tratamento ou mesmo dentro de
uma única entrevista.

O entrevistador poderá funcionar efetiva-
mente sem ter a compreensão conceitualizada
de resistência, transferência, contratransferên-
cia e assim por diante. Além disso, o domínio
intelectual desses conceitos não produz, por
si só, proficiência clínica. No entanto, uma
estrutura organizada é necessária para o estu-
do sistemático e a conceitualização dos fato-
res que contribuem para o sucesso ou para a
falha de uma entrevista. Uma compreensão
teórica da psicodinâmica é vital se o estudan-
te planeja estudar seu próprio funcionamento
intuitivo e, com isso, melhorar sua habilidade
clínica. Isso permitirá que cada entrevista con-
tribua com o crescimento profissional do en-
trevistador.




