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A Cama de Procusto 

 

Simboliza   1. intolerância diante do outro, do diferente, do desconhecido 

                           2. visão de mundo totalitária modelando os seres à sua imagem e semelhança  

                           3. receio da multiplicidade, da criatividade, da originalidade 

 

 

 

 

Espírito de Procusto:  juízes de Sócrates, cristãos nas arenas romanas, santa inquisição,                          

escravidão mercantil, formação de agremiações nazifascistas, holocausto na 2ª grande guerra 

 

 

 

 

E na Medicina?   Artigos de jornais: a professora gorda, o motoqueiro ferido, Kim Novak 
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Indivíduo -  Sujeito  - Pessoa 

Indivíduo do latim individuus, indivisível, refere-se a um ser biológico 
cuja existência depende de sua integridade. Aplica-se  ao homem, ao  
animal e até a plantas. 

 Sujeito provém do latim clássico subjectus, colocado em posição 
inferior. Designava o escravo, o submisso, o vassalo, o subjugado. 

Pessoa deriva, etimologicamente, do latim persona, máscara de teatro, 
caráter, personagem. É o oposto de coisa. 

     Ao nos referirmos às pessoas como indivíduos, estaremos nivelando a 
sua condição a dos animais irracionais e, ao preferirmos sujeitos 
estaremos degradando a sua condição social. (Prof. Joffre M. de 
Rezende). 

  

      Casos clínicos: Veronica, o filme; Zilda e a bariátrica 
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        RELAÇÕES CORPO E MENTE 

O corpo uma caixa de ressonância de emoções  
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Características Gerais 

• Relação de desigualdade 

 

• Relação de espera e de esperança mútuas 

 

• Relação que tem (geralmente) o corpo como objeto, 

  mas que é mais frequentemente intermediada pela 

  palavra 

R 
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Relação de Desigualdade 

A)  Devido ao estado de demanda 

          Passivo 

          Tributário da resposta do outro 

 

B)  Devido ao sofrimento 

          Debilidade 

A)  Carência  

 

B)  Reivindicação P 
PODER 

R 

M 

D 
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P NEGÁ-LO : 
+ comprometedor 

que oculto 

RECONHECÊ-LO : 
              

            

•  Estudá-lo 

•  Utilizá-lo 

•  Limitar seus efeitos 
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Relação de espera e de esperança mútuas 

•  Alívio, se possível cura 

•  Reconhecimento, 

•  Verificação de seu poder de cura 

•  Precisão do seu saber 

 Perigo: 

 Transformação de relação de troca em relação de força 

R 

M 

D 
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Relação que tem (geralmente) o corpo 

como objeto, mas que é mais freqüentemente 

intermediada pela palavra 

A palavra pode aliviar 

ou ferir o corpo? Caso Xênia  

 

R 
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“  (...) o homem é livre por sua fala 

e (...) seu destino não se restringe 

ao seu ser biológico. (...) lutar contra as  

pretensões obscurantistas que almejam 

reduzir o pensamento a um neurônio ou 

confundir o desejo com uma 

secreção química” 

Roudinesco, E.  1999 
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O Homem não é um ser biológico  

ele é um ser biográfico 
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D 
•  O adoecer:  patoplastia, adoecer para alguém 

•  A procura:    percebeu, foi alertado, saber que não está doente, mal súbito 

•  A reação afetiva: revolta, desafio, apatia, aceitação, ansiedade, depressão  

• O componente interpretativo: castigo, fatalidade, provação 

• O componente operativo: automedicação, superstições, religiosidade 

•  Direitos e deveres 
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 Mudança psicológica necessária para adaptação à situação  

            Socialmente definida e aceita 

            Parte do processo de recuperação 

            Regressão psicológica normal na doença 

            Maior dependência  

            Egocentrismo 

            Abandono de responsabilidade 

            Canalização da energia para cuidar da saúde 

            Aceitação das limitações e até de internação 

            Manutenção de autonomia e criatividade 

            Superação 
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O Papel de Doente 



O Remédio mais usado na Medicina 
 

Há três tipos de médico: os que estudam medicina, os que já 

nasceram médicos e os que já nasceram médicos  e tiveram o 

privilégio de estudar medicina. 

 

 

 

 

A arte de medicar transcende o conhecimento científico 

Além dos remédios o médico tem de se receitar  como dizia 

Balint, como fosse o remédio mais poderoso.  

 

 

 

 Caso do pediatra. 
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O Médico (1891) 

Sir Samuel Luke Fildes (1844 – 1927) 

Tate Gallery - Londres 
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M 

•  Indicações, posologia, efeitos colaterais e tóxicos 

•  Conhecimento e autoconhecimento 

•  Onipotência 

•  Motivações conscientes 

•  Motivações inconscientes 

•  Problemas éticos 

•  Honorários 

•  Perda de conhecimentos privativos 
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Jano Bifronte 
Deus romano das portas, dos começos e dos finais. 

Era invocado quando se iniciava uma guerra e as portas do 
seu templo permaneciam abertas durante todo o embate. 
Quando se fazia a paz as portas eram fechadas. 

Como Jano a Medicina contemporânea ocidental tem dupla 
face. Exteriormente se pretende 

ciência objetiva; interiormente, é 

prática de sujeitos. Suas portas se 

estão abrindo porque se agudiza a 

tensão resultante entre o saber do 

médico e sua prática clínica. 

( Melo Bastos, L. A. )  

 



Como está a nossa Medicina 

 

Não há ganho sem perda, nem há passo à frente sem renúncia.  

O que se perdeu foi o espaço da subjetividade.  

Relação médico-paciente passou a ser relação instituição médica- doença.                       
O médico passou a ser via de escoamento das tecnologias e novidades farmacológicas 
mais recentes. 

A clínica  que oferecia um espaço à escuta passa a ser limitada ao olhar.                        
As estatísticas como valor populacional, não particular. 

Pratica-se  uma medicina botânica, classificatória, que opera uma separação entre 
sujeito e objeto, na qual   a doença  passa a ser estudada como uma entidade natural 
destacada de quem a abriga e a pessoa doente, como uma espécie de planta ou 
animal.  

Diferente é ver a doença como uma reação do organismo e da pessoa na sua 
totalidade a uma perturbação de seu equilíbrio, de sua harmonia. 
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Qualquer dos fatores assinalados abaixo é necessário para obter uma xícara de 
café acima, mas não é suficiente. 
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Bacilo de Koch não é a causa da tuberculose; é uma 
condição necessária (sem a presença do bacilo, não se 

pode adoecer de tuberculose). Mas não é uma condição 
suficiente (a presença do bacilo não basta para produzir 

a doença). 
 

O que na medicina denominamos “causa” pode ser 
somente uma condição necessária. 
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É percebida como 
transtorno físico 

do corpo. 

Se explica 
como 

efeito de 
uma causa 

Se 
compreende 

como o 
sentido de 

um processo 
que se dirige 

a um fim 

É interpretada 
como um drama 

histórico da alma. 

A ENFERMIDADE 



A CAUSA E O PORQUÊ DA DOENÇA 

A percepção da causa não 
exclui interpretar o 

significado inconsciente 
inerente. 

A interpretação do 
significado inconsciente não 

exclui explicar a causa 
eficiente. 

A impossibilidade de 
compreender um sentido 

não implica haver 
demonstrado a ausência de 

um significado inerente. 

A impossibilidade de explicar 
uma causa não implica haver 
demonstrado a ausência de 

uma causa eficiente. 
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Filoctetes 
Abandonado quando mais necessita de apoio. 

As vezes quando não dá para “banir” a doença, equivocadamente se 
exila o doente no momento em que ele deseja ser resgatado, isto é, 
acalentado e aceito.  
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Se nosso pensamento se orienta na 
determinação das causas, trate-se de causas 
físicas ou psíquicas (e para além de qual seja 
nosso êxito na tarefa de encontrá-las), nos 
afastamos da possibilidade de compreender 
os motivos, ou seja: o sentido de uma 
enfermidade em função da trajetória de uma 
vida.  
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Erixímaco 
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Erixímaco 
O BANQUETE – PLATÃO 

 

“ Belo e conveniente é dedicar obediência ao que em cada corpo há de 
bom e de saudável e é isso que se chama medicina;(...) A sabedoria do 
médico consiste em provocar o nascimento da amizade (...) opostos 
existentes no corpo: (...) Foi precisamente por haver alcançado esse 
ideal, por ter estabelecido a concórdia entre esses contrários, que 
Asclépios, nosso antepassado, fundou a nossa Arte segundo contam os 
poetas (...) A medicina, portanto, encontra-se sujeita ao império desse 
deus. 
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A Balança Desregulada 

Lógica Sentimento 

Objeto Pessoa 

Doença Saúde 

Médico Equipe 

Tecnologia Filosofia 

Ciência Arte 

Conhecimento Autoconhecimento 

Medicina Centrada na Pessoa - Ezequiel José Gordon 2014 



Medicina Centrada na Pessoa - Ezequiel José Gordon 2014 



Filme: UM GOLPE DO DESTINO 

Relação Médico-Paciente vista como uma dança na cena do filme 
  1-  Formalidade                      a retirada do lenço como revelado do incômodo o mais evidente    
por ser o mais superficial (cartão de visita). 

  2-  Lento aproximar 

  3-  No ritmo dela 

  4-  Alguns passos são tentados 

  5-  O spin                                 elevação espiritual, ultrapassagem da corporeidade, dos sentidos, 
atemporalidade e relação pessoal com o divino. 

  6-  Busca acompanhar          timida, desajeitada e disritmadamente. 

  7-  A simpatia e o agradecimento 

  8-  Deixa-se cair                      a entrega, a confiança. 

  9-  O apoio, o suporte 

10-Angústia, dor, tormento tornados possíveis de se mostrar por sentir a firmeza do apoio 

11-No mesmo ritmo             par que se completa e dança junto, uma unidade 

12-Aumenta a intensidade  ritmo mais vigoroso é a vinculação 

13-Frente a frente                 olho no olho é a completude, a repleção, a saciedade 

14-Mãos dadas                      mirando o porvir 
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                   ezejogo@uol.com.br 
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