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O nó borromeano tem como consistência o imaginar-se. Qual é a 
diferença entre o Imaginário e o que chamamos de Simbolismo, dito 
de outro modo, a linguagem? 

A linguagem tem suas leis das quais a universalidade é o modelo, a 
particularidade não o é menos. O que o Imaginário faz, imagina o 
real: é um reflexo. Um reflexo tem a ver com o espelho; é, pois, no 
espelho que se exerce uma função. O espelho é o mais simples dos 
aparatos. 

É uma função de alguma maneira totalmente natural. 

LACAN, jacques. A Topologia e o Tempo. 
Inédito. Lição de 9 de janeiro de 1979.

Quando o homem, buscando o vazio do pensamento, avança para o 
lampejo sem sombras do espaço imaginário, abstendo-se até mes-
mo de esperar o que daí irá surgir, um espelho sem brilho mostra-lhe 
uma superfície em que nada se reflete.

LACAN, jacques. Formulações sobre a causalidade psíquica. 
In: Escritos. rio de janeiro: Zahar, 1998, p. 189.
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 Prefácio

Se a topologia é o método de jacques Lacan, ou seja, sua forma 
de pensar a relação entre a clínica e a investigação psicanalítica, 

o limite desse método haverá de ser dado pelas variedades de seu 
emprego. O interesse de um método está naquilo que ele ainda não 
realizou efetivamente, mas que se oferece como caminho para tal. 
É exatamente esse o espírito destes exercícios de topologia dos nós 
que o leitor tem em mãos. Para bem usufruí-los é preciso lembrar que 
há várias versões da topologia em Lacan, desde a fórmula canônica 
dos mitos passando pela topologia combinatória dos grafos, pelo 
modelo do subgrupo de Klein, presente na teoria do ato psicanalíti-
co e na sua concepção sobre os quatro discursos, até a topologia dos 
nós. Ao contrário de suas versões anteriores, o trabalho com os tipos 
de enodamento e desenodamento, a partir das noções de primitivas 
de buraco simbólico, consistência imaginária e ex-sistência real, não 
admitia, na época que Lacan propôs os seus nós, uma formalização 
matemática. 

Em 1847, Listing, aluno de Gauss, publicou o primeiro livro de 
topologia contendo um capítulo sobre os nós. Para Listing, um nó 
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se define por sua capacidade de se atar (não há nó aberto). Um 
nó é um elo fechado em um espaço tridimensional definido pelo 
seu número mínimo de cruzamentos. Daí que o corte é o único 
procedimento topológico que não se admite em teoria dos nós. 
A operação de adicionar dois nós não dá origem a um grupo. Mas 
Listing não conseguiu resolver o problema elementar ou de defi-
nição no plano estritamente matemático, recorrendo ao critério 
aproximativo da contagem de cruzamentos. Setenta anos depois 
a definição proposta por Neuwirth “curvas unidimensionais situa-
das no espaço tridimensional ordinário, que começam e terminam 
no mesmo ponto e que não se cortam a si mesmas”1 denuncia a 
pouca evolução na matéria. Em 1920, o matemático alemão Kurt 
reidemeister provou que qualquer deformação de um nó pode ser 
efetuada mediante uma sequência de três tipos de movimentos 
simples, r1, r2 e r3. Em 1928, Alexander propôs um modelo para 
classificar os nós, associando-os com polinômios. Mas isso não re-
solvia o problema elementar da definição matemática deste objeto 
topológico na medida em que nós intuitivamente diferentes ainda 
assim possuíam o mesmo polinômio de Alexander. A solução para 
este problema veio apenas com o polinômio de jones, proposto 
em 1984. 

Portanto, na época em que Lacan trouxe os nós como mode-
lo para a psicanálise, os matemáticos ainda se perguntavam pela 
classificação deste objeto, em termos de sua “tradução” matemática. 
Talvez este estado embrionário da matéria tenha sido justamente 
um dos motivos para esta declinação epistemológica. Trabalhar com 
objetos suspeitos do ponto de vista de sua identidade tornava-se 
uma forma de transformar uma fraqueza de formalização em uma 
vantagem em termos de homologia. Também a psicanálise nutria, 
naquela altura, um interesse em trabalhar com conexões entre espa-
ços indistintos, não ordenados e não hierarquizáveis, chamados de 

1 Neuwirth (1917) Teoría de nudos. In: Investigación y ciência. Barcelona: Siglo 
XXI, pp. 52-66. 

real, Simbólico e Imaginário. Obviamente, cada nó equivale a uma 
unidade distinta, contudo, ela não pode ser associada, de forma cla-
ra e distinta, com propriedades invariantes que lhe conferem iden-
tidade. Sem uma identidade constante os nós não podiam ser escri-
tos. Novamente o que era um limite para a matemática de sua época 
servia a Lacan para absorver o seu problema teórico representado 
pelos objetos e experiências que excluem o predicado da existência, 
como a mulher, o Outro e a relação sexual. Assim, Lacan é levado a 
uma lógica radical das transições operando umas sobre as outras no 
quadro de uma lógica baseada no fracasso do reconhecimento, no-
tadamente das três propriedades intuitivas que se associava aos nós: 
a cor, o número de cruzamentos e sua orientação. Na penumbra des-
ta tripla problemática, Affonso nos convida a encontrar um quarto 
elemento, o tempo, como dimensão fundamental para reintroduzir 
a noção de corte na topologia dos nós. 

A obra de Lacan nos seus anos terminais registra a introdução 
de um novo operador conhecido como teoria dos nós. Apesar do 
uso alegórico da imagem do nó, como por exemplo, na introdução 
à Significação do Falo, a ideia de que isso poderia ser uma referên-
cia formalizante para a psicanálise é relativamente tardia. Na aula 
de 9 de fevereiro de 1972 do Seminário...ou Pior, Lacan comenta que 
na noite anterior alguém lhe havia apresentado o nó borromeano 
explicando sua propriedade fundamental que é: “(...) uma cadeia de 
três, tal que se se separa um destes anéis desta cadeia, os outros dois 
já não podem manter-se juntos nem por um instante.”2 

A referência surge de modo um tanto abrupto e é aplicada de 
maneira muito simples dentro do tema discutido, a saber, a deman-
da. A estrutura da demanda é comparada aos três anéis: te peço, 
que recuse, o que te ofereço,  porque não é isso. Portanto, o primei-
ro conceito a ser objeto de uma escrita pelos nós é o conceito de 
demanda. Se uma destas três primeiras posições se rompe, a de-

2 Lacan, J. (1971) O Seminário Livro XIX ... ou pior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2014, p. 208. 
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manda se desfaz. No entanto, quando ela se desfaz revela-se a sua 
verdade: não é isso. Verdade que Lacan aproxima do objeto a em 
torno do qual a demanda se articula. Dessa maneira, o primeiro nó, 
o protonó é o nó da demanda. Nele podemos ver os três problemas 
pelos quais um nó pode ser examinado, ou seja, como problema 
de reconhecimento de sua identidade, como o problema das pos-
sibilidades de transformação e como um problema de sua unida-
de Não há mais nenhuma referência aos nós neste seminário. Em 
sequência o que encontramos é um desenvolvimento sobre a não 
proporcionalidade do corte em uma situação clínica cujos termos 
primitivos são, aparentemente, binários, ou seja, a teoria da sexua-
ção. Saliente-se que nesse período da obra as referências de Lacan 
são mais ou menos repetitivas: a teoria da lógica modal, a teoria 
das funções extraída e modificada de Frege, a teoria dos números 
de Cantor e Peano, a teoria dos conjuntos, a teoria do infinito de 
Cantor a Dedekind. Em todos esses problemas matemáticos a to-
pologia encontra-se representada pelo estudo das séries. Por isso, 
é por meio de um conceito matemático, o de cadeia, que os nós 
surgem em seu discurso.

Na penúltima sessão do Seminário XX, ... Mais ainda (1973) ve-
mos aparecer abruptamente o exercício das rodinhas de barbante. 
Sua propriedade fundamental é desenvolvida no exercício em torno 
de quantos anéis, ou toros, que poderiam ser articulados segundo 
a propriedade do não desligamento. É neste ponto que podemos 
localizar uma espécie de problema epistemológico que responde à 
exigência fundamental de Lacan: buscar na lógica e na matemática 
seus impasses de tal forma que tais impasses ou contradições possam 
escrever problemas e temas psicanalíticos. Ora, no caso dos anéis a 
situação é dramática, não se trata de impasse, de contradição ou de 
paradoxo, mas:

Ora, estamos no seguinte, até hoje não há nenhuma teoria dos 
nós. Aos nós não se aplica, até hoje, nenhuma formalização mate-
mática que permita, fora algumas fabricaçõezinhas com as quais 
lhes mostrei, prever que uma solução como a que acabei de dar 

não seja simplesmente ex-sistente, mas necessária, que ela não 
pare.3

Há, portanto, uma especificidade da topologia dos nós. Apesar 
do extenso trabalho com as figuras topológicas (toro, cross cap, banda 
de Möebius, garrafa de Klein) presume-se, neste exercício, que toda 
figura topológica tem sua tradução algébrica. Ou seja, mesmo que La-
can quase não se dedique a isso ele pode contar com a formalização 
matemática para que seus modelos encontrem um sistema de escrita 
consistente e lógico. Ocorre que a conversão da topologia à álgebra 
matemática não se verificava, naquele momento, segundo Lacan, nes-
ta espécie de caso particular da topologia chamado teoria dos nós. 

Não consegui demonstrar que ex-siste um modo de enodar qua-
tro nós de três de uma maneira borromeana. Pois bem, isso não 
prova nada. Não prova que ele não existe.4

É compreensível, portanto, que quando os nós aparecem as 
referências lógico-matemáticas se apaguem, ou fiquem bastante 
presumidas. Isso traz um problema. As incursões em torno da lógica 
e da matemática têm um conceito conversor, um conceito que per-
mite passar da formalização para a verificação clínica. Esse conceito 
é a noção de significante ampliada e desdobrada no conceito mate-
mático de cadeia. No entanto, a não formalização da teoria dos nós 
não permite dizer, propriamente, que eles formem cadeias, cadeias 
de nós, assim como cadeias significantes. Mas mesmo assim é esta 
equivalência clínica que Lacan aplica quando diz:

Lembrem-se do que povoa alucinatoriamente a solidão de Schre-
ber – Nun will ich mich ... agora eu vou me Ou ainda – Sie sollen 
nämlich ... vocês devem, quanto a vocês. Estas frases interrompi-
das, que chamei de mensagens de código, deixam em suspenso 

3 Lacan, J. (1973) O Seminário Livro XX ... mais ainda.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1980, p. 175.
4 Idem: p. 42.
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não sei que substância. Percebe-se aí a exigência de uma frase, 
qualquer que seja, que seja tal que um de seus elos, por faltar, 
libera todos os outros, ou seja, lhes retira o Um.5

Vemos aqui a aplicação do princípio borromeano (retirada do 
Um) aplicado à noção de cadeia significante. Isso permite identifi-
car o elo (toro, anel, nó) com o significante. A relação entre os anéis 
firmaria assim uma escrita enquanto o nó considerado de forma 
independente e fechada responderia pela antiga noção de cadeia 
significante, tal como aparece em Instância da Letra:

Com a segunda propriedade do significante, de se compor se-
gundo leis de uma ordem fechada, afirma-se a necessidade do 
substrato topológico do qual a expressão “cadeia significante”, 
que costumo utilizar, fornece uma aproximação: anéis cujo colar 
se fecha no anel de um outro colar feito de anéis.6

A noção de cadeia refere-se à “estrutura elementar”, a “estru-
tura mais simples” ou a própria noção primária de conjunto. Por 
outro lado, quando o nó está composto por mais de um toro ou 
mais de um componente, chama-se cadeia. O nó borromeu não é 
um nó, mas uma cadeia, ou como Lacan se refere algumas vezes: 
cade nudo.

Nos Seminários Le non dupe errant (1973), RSI (1974), bem 
como na conferência A Terceira (1974) encontramos um desenvol-
vimento que poderíamos chamar uso geográfico, mapeador ou 
topográfico dos nós. Ou seja, a estrutura fundamental borromea-
na é territorializada em conceitos. Exploram-se as propriedades da 
nodulação: orientação e posição relativa (alternância por cima, por 
baixo).

5  Lacan, J. (1973) O Seminário Livro XX ... Mais ainda. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, pág. 56.
6  Lacan, J. (1957) Instância da Letra no Inconsciente ou a razão desde Freud. In: 
Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p.505.

Definimos o nó por algo que se chama o grupo fundamental, que 
comporta um número que difere segundo o nó, um número de 
trajetos necessários, para indicar sua estrutura.7

A ideia de nó traduz a noção de “relação” que é então caracteri-
zada: insistência (simbólico), ex-sistência (real) e consistência (imagi-
nário). Também se introduz a ideia de nominação, como a necessária 
inclusão de um quarto termo “relacional” que seria a inscrição, den-
tro da estrutura, de seu próprio princípio formativo.

Mas enquanto as superfícies topológicas são usadas para en-
cadear conceitos ou revelar propriedades ainda não muito visíveis 
destes, a teoria dos nós é uma espécie de metatopologia, ou seja, 
ela pretende organizar a totalidade dos conceitos e casos possíveis 
dentro da psicanálise: real, Simbólico, Imaginário e Sinthoma. Uma 
primeira solução é reduzir as intersecções que formam o nó bor-
romeano (subjacentes e sobrejacentes) a torções contínuas. Dessa 
maneira, as passagens r à S, S à I e I à r perdem sua orientação tor-
nando-se um contínuo definido por torções. Isso implica uma leitura 
gradualista dos registros. O resultado desse procedimento, chama-
do também de homogenização do nó borromeano, é o nó de três ou 
nó em trevo. Observe-se que é aqui que entramos verdadeiramente 
no nó. Até então havia uma pressuposição bastante genérica de que 
anéis entrelaçados ao modo de cadeias eram redutíveis a nós. Eles 
representavam hipoteticamente nós, contudo, um nó não admite 
o corte. O toro pode ser considerado um nó trivial, o pressuposto 
básico, o suposto básico da existência de nós. Mas esta versão do nó 
borromeano é descartada e restrita a uma das versões genéricas e 
intuitivas do sujeito, ou seja, a noção de personalidade. A personali-
dade é o exercício do mito paranoico do sujeito real. 

Depois da descoberta do nó borromeano de quatro, feita com 
auxílio de Thomé e Soury: entre 9 de dezembro e 16 de dezembro de 
1975, Lacan realiza a conversão do nó borromeano (cadeia) em nó 

7 Lacan, J. (1972) O Seminário Livro XXII R.S.I. Edição Staferla, p. 69.
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propriamente dito (o nó em trevo). Ele reconhece a existência de um 
novo problema: como contar os registros, como orientá-los, como 
nomeá-los (colori-los)? Como saber qual é qual? Este problema tor-
na mais agudo ainda a questão em torno do sujeito no real:

Mas para que alguma coisa, que é preciso dizer que seja da ordem 
do sujeito – uma vez que o sujeito é apenas suposto – encontre-
se em suma, sustentada pelo nó de três, será que basta que o nó 
se enode, ele mesmo, borromeanamente a três?8

Temos um nó de quatro, mas que escreve condições heterogê-
neas: três registros mais um suposto. Entre os três registros há equi-
valência. Entre os três registros e o “suposto” não há equivalência. 
Nos termos topológicos que Lacan desenvolveu, a equivalência se 
dá quando um elo pode trocar de lugar com o outro sem alterar a 
configuração da cadeia. Se esta definição se aplica a esta cadeia es-
pecífica não é claro que ela se aplique à totalidade das cadeia brun-
nianas9 de quatro registros, podendo haver nestas equivalências dos 
registros em pares.

Aqui reaparece uma antiga prática metodológica de Lacan, 
montar a estrutura para depois inferir a posição do sujeito. É uma 
regra teórica e clínica. Uma regra que ele não quer renunciar em prol 
da metafísica do sujeito real. O encaminhamento pelo nó de qua-
tro é muito elegante, pois preserva a propriedade fundamental da 
construção borromeana original, sua propriedade brunniana, mas 
ampliando a série para quatro, cinco, seis elementos e assim indefi-

8  Idem: p. 132.
9  A propriedade brunniana, em referência ao matemático alemão Karl 
Hermann Brunn, é a característica de uma cadeia se desfazer pela retirada de 
qualquer um dos elos que a compõe, resultando em um conjunto de nós triviais 
que não formam cadeia entre si. Lacan por diversas vezes utiliza o adjetivo 
“borromeana” para se referir à propriedade brunniana, o que é incorreto do 
ponto de vista estritamente topológico, pois a cadeia borromeana é apenas um 
caso em que a propriedade brunniana se verifica, o mais simples em termos de 
número de elos e cruzamentos.

nidamente.  Mas isso não resolve a questão: continuamos sem saber 
qual é qual, não conseguimos nos orientar para inferir a posição do 
sujeito neste r.S.I. ampliado. Isso leva Lacan a um novo problema: 
há pelo menos duas maneiras de converter o nó borromeano (nó 
impropriamente dito) em nó em trevo (nó propriamente dito). “Qual 
destes dois nós é o verdadeiro, no que concerne à maneira pela qual 
se enodam o imaginário, o simbólico e o real, quanto ao que é o 
suporte do sujeito.” 10

Observemos que está contido no problema uma dupla noção 
de ex-sistência, ou seja, aquilo que em exterioridade sustenta um 
conjunto e aquilo que em exterioridade não faz conjunto algum. Há, 
portanto, duas formas de ex-sistência: aquela entre os registros e a 
dos registros em relação ao “suposto”. Isso faz lembrar um problema 
semelhante: o inconsciente ex-siste em relação aos quatro discursos, 
por outro lado o discurso do mestre é o discurso do inconsciente. O 
problema do dualismo da noção de ex-sistência é anterior, aparece 
ainda no emprego da noção de par ordenado.  Há um duplo sentido 
de ex-sistência que não é tematizado no seminário. Sentido que se 
embaralha com a noção de “suposto” e com o problema do sujeito 
no real. Neste movimento sintoma e sinthoma que eram opostos no 
começo tornam-se sinônimos no fim.

O livro que o leitor tem em mãos tenta resolver este problema 
recorrendo a uma hipótese muito promissora: pensar os nós como 
função de corte. Contando com desenvolvimentos posteriores aos 
que Lacan disponha na década de 1970, Pedro Affonso traz uma se-
quência de escritas possíveis das modalidades de gozo em um tra-
tamento pela topologia combinatória. Para tanto, ele recupera um 
conceito um tanto esquecido na teoria dos nós, a saber, o conceito 
de pulsão. O resultado é muito inspirador para a psicanálise com a 
definição de uma série de objetos e possibilidades de leitura à espe-
ra de uma circunscrição clínica. 

10  Idem: p. 51.
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A escolha metodológica de Affonso não poderia ser mais per-
tinente. Em vez de isolar a topologia dos nós, como uma espécie 
de segmento separado e terminal na obra de Lacan, ele procura 
relacioná-la, de forma parcial, com problemas e conceitos ante-
riores aos anos 1970. Desse modo, ele nos mostra, indiretamente, 
como há uma série de conceitos pendentes no modelo dos nós, 
particularmente: pulsão, fantasia, objeto a, e as modalidades de 
gozo.

Com isso o autor adota a perspectiva que me parece mais pro-
dutiva e menos comum para o manejo dos nós, ou seja, em vez 
de empregá-los “geograficamente” para criar uma espécie de mapa 
dos conceitos ou de tradução das mais variadas relações ao grupo 
elementar de cruzamentos, ele dedica-se à construção de proble-
mas. Independentemente das soluções que são aqui apresentadas, 
essa estratégia de problematização é muito mais congruente do 
que a habitual classificação, ainda que borromeana, de diagnósti-
cos, modalidades de intervenção ou inflexões de linguagem. 

Dessa maneira, encontramos neste livro, bastante diferenciado 
para a produção dos estudos lacanianos no Brasil, a tentativa de re-
solver problemas tais como:

(...) a necessidade de planificação do nó para o estabelecimento 
de vizinhanças entre os registros, da introdução de uma lógica 
quaternária com a dimensão do Sinthoma, de uma diferenciação 
entre as modalidades de gozo, entre outras.11

Isso só pode ser feito porque ele não se contenta com o manejo 
visual dos laços, mas recorre sistematicamente aos conceitos primi-
tivos, na lógica dos conjuntos e na teoria do significante que estão 
subsumidos nos nós. Por exemplo, sem o procedimento da planifi-
cação não se passa do nó para a escrita: “(...) a escritura de nada mais 

11 Affonso, P. H. B. (2016) Contribuições à Topologia Lacaniana. São Paulo: 
Zagodoni, p. 26.

que este nó tal como se escreve para o dizer, tal como se escreve 
quando é, segundo a lei da escritura, planificado.”12

Neste ponto Affonso interpola uma hipótese original e autoral: 
“Não seria a superfície de um toro triplo mais adequada para escrevê-lo 
do que o plano?”. Com esta hipótese, derivada do Seminário IX, ele 
consegue nos persuadir de que há procedimentos de corte, ligado à 
teoria do toro que iluminariam a teoria dos nós. Procedimentos fun-
damentais para entender tanto a fantasia quanto a angústia e ainda 
a interpretação. Isso nos leva ainda a uma solidez maior quanto a 
uma possível lógica quaternária no pensamento terminal de Lacan. 
Lembremos que o nó generalizado não se desfaz por corte, mas por 
homotopia:

Sua principal característica é de se desfazer por homotopia, ou 
seja, pela propriedade que permite que um dos elos atravesse a 
si mesmo, sem a necessidade de um corte para constatar sua pro-
priedade borromeana.”13

Com isso, Affonso revela que sem um retorno à teoria do corte, 
presente na topologia das superfícies, não se consegue compreen-
der propriamente os movimentos de desenodamento, caracterís-
ticos da clínica borromeana. O corte fundamental une e mostra a 
coexistência das propriedades trinitárias e quaternárias em Lacan. 
Estamos completamente de acordo com esta intuição fundamental. 
O problema do método topológico é a sua relação com o tempo. O 
tempo, este “número do movimento” é a quarta dimensão que faz 
ex-sistência à topologia, daí o título do último seminário de Lacan. 
Seu testamento, se assim se poderia dizer, como Moisés e o Monote-
ísmo é uma espécie de legado de problemas freudianos. 

O retorno interno à topologia das superfícies apresenta outro 

12 LACAN, Jacques. Seminário, livro 21: le non-dupes errent (inédito). Lição de 
14/05/1974. 
13  Affonso, P. H. B. (2016) Contribuições à Topologia Lacaniana. São Paulo: 
Zagodoni, p. 58.
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ganho inesperado. Ao retomar o conceito de sutura, desenvolvido 
no seminário sobre os Problemas Cruciais da Psicanálise de 1964-
1965, ao retomar a noção de Ato do Psicanalista, ao empregar o ob-
jeto a como elemento temporal nos recortes que propõe do toro de 
quatro termos, Affonso cria uma espécie de semiologia diferencial 
do corte, com suas consequentes operações de sutura. Tais opera-
ções não são já dadas no real e nem a topologia visa descrevê-las, 
mas criá-las:

Assim como o inconsciente lacaniano – L’une-bévue, já não mais 
definido como estruturado como uma linguagem e sim como la-
língua – a topologia não é da ordem do desvelamento, mas sim 
da revelação, do que se reproduz no encontro sempre faltoso, do 
que se inventa diante da inefabilidade da Coisa.14

Bom para nós!

Christian ingo Lenz Dunker

Professor Titular em Psicanálise e Psicopatologia do Departamento de 

Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP.

14  Idem: 112. 

Introdução

Ao longo de seu percurso de retorno às elaborações freudianas 
com vistas à refundação da psicanálise, jacques Lacan colheu 

os frutos de diversas disciplinas, tais como a linguística, a antropolo-
gia, a filosofia, a lógica, a literatura e a topologia. 

A topologia é um ramo da matemática, mais especificamente 
uma geometria não euclidiana, que teve origem com Desargues e 
Leibniz e se tornou notória a partir do trabalho do grupo francês 
reunido sob o pseudônimo de Bourbaki. Diferente da geometria 
euclidiana, que se ocupa da métrica, do que se pode quantificar, a 
topologia trata do espaço qualitativo, das relações de vizinhança, 
de conexidade, de continuidade ou ainda de fronteira e borda15. 
Conhecida popularmente como geometria de borracha, lida com as 
propriedades das superfícies e dos nós que permanecem inaltera-
das mesmo quando manipuladas, propriedades estas nomeadas de 
invariantes topológicos.

15 DARMON, Marc. Ensaios sobre a topologia lacaniana. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994.


