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Inicio a apresentação do trabalho de Adriana Micelli-
Baptista, que traz uma proposta de intervenção 
rigorosamente fundamentada na psicanálise winnicottiana e 
no estilo clínico Ser e Fazer, recordando D. W. Winnicott:  

 
“Se nosso objetivo continua a ser verbalizar a conscientização 

nascente em termos de transferência, então estamos 
praticando análise; se não, então somos analistas praticando 
outra coisa que acreditamos ser apropriada para a ocasião. 

E por que não haveria de ser assim? 
Winnicott, 1962, pág. 155 

 
Neste trabalho, que lhe conferiu o título de Mestre em 

Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo, sob orientação da Professora Livre Docente 
Tânia Maria José Aiello Vaisberg, Micelli-Baptista adota, 
como ponto de partida, um comentário preciso e delicado, ao 

redor do qual todo o trabalho se articula e ganha sentido: “Os 
profissionais de saúde não exercem um ofício simples.” Seu 
olhar é capturado pelo sofrer do profissional  e a investigação 
concentra-se numa busca de compreensão deste fenômeno - 
objeto da primeira parte da dissertação - e na proposição de 
um enquadre diferenciado, de caráter transicional, capaz de 
lidar com o problema, que compõe a segunda parte. Pôde 
concluir, ao submeter o fenômeno do sofrimento do 
profissional a rigoroso uso do método psicanalítico, que o 
coletivo médico sofre em virtude de vivências de impotência 
geradas por situações nas quais o saber científico se revela 
ineficaz no combate à doença.  Por outro lado, apresenta 
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narrativas clínicas de consultas psicoprofiláticas realizadas 
com dez residentes que evidenciam como este enquadre 
clínico tem potencial gerador de mudanças que podem 
beneficiar indiretamente os pacientes na medida em que os 
médicos recebem atenção psicológica.  

Micelli-Baptista optou por estruturar o enquadre 
psicoprofilático fazendo uso de um procedimento 
apresentativo-expressivo (Aiello-Vaisberg, Corrêa e Ambrosio, 
2000), o Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema. 
Deste modo, solicitou aos residentes que desenhassem e 
inventassem histórias sobre pacientes imaginários que, desde 
seu ponto de vista, gerariam pedidos de interconsulta.  
Ofereceu um espaço de transicionalidade propício à 
comunicação emocional do sofrimento do residente e, deste 
modo, favorável à experiência de surpresa, que, como 
sabemos, pode alcançar efeito mutativo. Tomando os 
cuidados éticos necessários, que garantem a privacidade e 
intimidade daqueles que participaram do trabalho, a autora 
apresenta ao leitor os desenhos-estórias de "Dolores", que 
parecia, ao fazer o chamado pela interconsulta, desejar e 
mesmo necessitar de uma consulta psicoterapêutica para si 
própria, a sensibilidade de "Rodrigo", que mencionou o 
abandono e a solidão do paciente internado na UTI, a estória 
comovente de "Amauri", que enfrentou o falecimento de sua 
mãe com admirável bravura... 

Como um todo, o trabalho suscita reflexões acerca dos 
malogros que os profissionais de saúde enfrentam 
continuamente, quando cuidam de um paciente em estado 
terminal, ao diagnosticarem anomalias, ao perceberem o 
profundo sofrimento por que passam os doentes, mas indica, 
felizmente, uma alternativa clínica, na qual o trabalho do 
interconsultor pode ser verdadeiramente útil. Descortina, 
assim, uma forma de inserção do psicólogo clínico no 
ambiente hospitalar que tem caráter inovador e faz pleno uso 
da formação de um psicanalista engajado numa prática 
diferenciada que está  

 
“...comprometida com a busca de condições de trabalho 

que permitam ao médico um “ser e fazer “ digno, sensível e 
ético, maximamente seguro do ponto de vista de sua 
integridade emocional.” (pág. 11) 
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