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RESUMO
Objetivo: A aplicação da psicanálise no hospital geral, como tratamento, é um desafi o em construção quando nos encon-
tramos além das condições imanentes à prática de consultório. Como manter uma prática sustentada nos princípios da 
psicanálise, sem o risco de dissolução em meio a outras terapêuticas, mas levando em conta a fundamental importância da 
relação multidisciplinar? Descrição do caso e Comentário: Esta questão é aqui levantada diante da especifi cidade da clínica 
com adolescentes que introduz naquela a exigência de uma fl exibilidade muito particular, conforme se verifi ca a partir do 
caso Henrique, 14 anos de idade, que será examinado.

PALAVRAS-CHAVE
Psicanálise e medicina, caso clínico, adolescente e família, clínica multidisciplinar.

ABSTRACT
Objective: Providing psychoanalytical treatment in a general hospital is a challenge in construction, as conditions differ 
from those prevailing in private practice. How can the principles of psychoanalysis be upheld with no risk of vanishing 
among other types of treatment, while taking into account the crucial importance of multidisciplinary relations? Case 
description and Comments: This issue is examined here through the specifi c treatment requirements of adolescents, 
introducing the need for very specifi c fl exibility, as shown through the case study of Henrique, 14 years old.

KEY WORDS
Psychoanalysis and medicine, case study, adolescent and family, multidisciplinary treatment.
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INTRODUÇÃO: A PSICANÁLISE
NO HOSPITAL GERAL

Ao tratar de questões relacionadas com o 
futuro da psicanálise, Freud1 aponta como um ca-
minho possível o estabelecimento da clínica psi-
canalítica em instituições. O “caminho” para esta 
adaptação deveria ser tomado da “[...] psicanálise 
estrita e não tendenciosa”1. Isso quer dizer que 
algo que se relaciona com a linguagem, a pala-
vra, a subjetividade, o desejo, algo da essência 
da psicanálise, permanece, independentemente 
das possíveis exigências de mudanças na técnica 
e nos elementos que compõem o campo clínico.

A aplicação da psicanálise à terapêutica, 
como tratamento, em determinado momen-
to, em determinado lugar, como no hospital, 
por exemplo, é um desafi o em construção, de-
monstrando a oportunidade e sua possibilida-
de para além das condições imanentes à práti-
ca de consultório.

É necessário observar a especifi cidade da 
psicanálise no espaço hospitalar, já que, em meio 
às abordagens multidisciplinares que necessaria-
mente o enriquecem, cada saber atuante nesse 
campo tem também suas leis e seu corpo con-
ceitual e técnico próprios, imprescindíveis para a 
efi cácia no campo clínico.

Alberti e Almeida2 nos falam dos impasses 
que se apresentam quando o profi ssional de psi-
cologia inserido no hospital não tem uma abor-
dagem teórica sólida para articular com a clínica 
e sustentar um trabalho. O que pode ocorrer 
muitas vezes é uma difi culdade da equipe, com 
a qual se trabalha, de discernir qual seria a atri-
buição do psicólogo diante de tantas psicolo-
gias. Isso porque é o próprio trabalho no coti-
diano da clínica que traz uma visibilidade para o 
campo que, no ato dessa clínica, se constitui na 
interlocução com os outros colegas de trabalho.

A OFERTA E A DEMANDA

Com Alberti3 é possível verifi car que a ins-
tituição hospitalar só irá demandar o trabalho 

do analista se o mesmo oferecer seu trabalho a 
determinada equipe. É preciso que o psicanalis-
ta ofereça seu trabalho para que seja criada uma 
demanda específi ca para sua atuação.

De acordo com Clavreul4, o discurso do 
médico atual se pretende um dos representan-
tes do discurso da Ciência, discurso que prima 
por excluir a subjetividade tanto daquele que o 
enuncia quanto daquele que o escuta. Assim, a 
objetividade exigida do médico estaria calcada 
na abolição de sua subjetividade. Ao mesmo 
tempo em que o doente se apaga diante da do-
ença, o médico como sujeito também se apaga-
ria diante das exigências de seu saber.

As falas do sujeito são reduzidas a sinais clí-
nicos que possam se enquadrar no saber médi-
co. Do que é dito, o médico só irá reter aquilo 
que ressoa no discurso médico. Por outro lado, 
o doente não pode ignorar que é a partir do 
discurso médico que será escutado. O sujeito 
fi ca resumido à doença, sendo destituído de 
qualquer referência que lhe diga respeito, de 
modo singular. Assim, como a subjetividade não 
consegue inscrever-se no discurso médico, aca-
ba por ser excluída. Se por um lado o discurso 
médico reduz as desordens da subjetividade vi-
sando integrá-las em sua ordem, por outro lado, 
isso muitas vezes fracassa, e é desse fracasso que 
se abre espaço para a atuação da psicanálise na 
instituição hospitalar.

O discurso do médico está, para muitos 
autores, situado no discurso do mestre. Dessa 
forma, muitos identifi cam uma impossibilidade 
do trabalho do psicanalista no hospital, afi nal os 
funcionamentos dos discursos do mestre e do 
analista são muito distintos, chegando um a ser 
o avesso do outro5. A posição dos médicos, nes-
se sentido, impediria qualquer ação do psicana-
lista, já que estariam identifi cados com o lugar 
do poder absoluto e saber incontestável. No 
entanto, há uma nuança que não é levada em 
conta por esses autores: há que se fazer uma di-
ferença entre a posição dos médicos e o discurso 
médico! A posição dos médicos é dependente 
da subjetividade do médico, e leva em conta as 
elaborações subjetivas dos médicos que, como 
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sujeitos, vão acumulando a partir de suas expe-
riências na prática profi ssional, enquanto o dis-
curso médico exila o sujeito. Disso então decorre 
que sempre haverá médicos que reconhecem os 
limites de seu discurso, para os quais não é pre-
ciso que haja um fracasso de sua atuação para 
que se abra espaço para a atuação de outros 
discursos. Há mesmo aqueles que demandam a 
intervenção do psicanalista a partir de uma ver-
dadeira percepção de não serem capazes de dar 
conta de tudo.

A subjetividade abolida no discurso médico 
está no centro do discurso psicanalítico, que a 
tem como fundamental no tratamento de seus 
pacientes. A dor, antes procurada no corpo, pas-
sa a ser escutada de um outro lugar, consideran-
do que por trás há um sujeito em sofrimento. 
Surge, assim, a possibilidade de articulação en-
tre sintoma e história do paciente.

CONDIÇÕES PARA A PSICANÁLISE 
NO HOSPITAL GERAL

Figueiredo6, em Vastas confusões e atendi-
mentos imperfeitos, sustenta que existem “condi-
ções mínimas para que se reconheça como psi-
canálise determinado modo de trabalho clínico 
em sua diferença no campo das psicoterapias 
em geral” (p. 123). São elas:
1) A primeira seria o campo com o qual traba-

lha o analista, que é o da realidade psíquica. 
Essa realidade diz respeito ao que interessa ao 
sujeito e é a partir dessa realidade que o sujei-
to percebe, pensa e se coloca no mundo. Sua 
fonte é o inconsciente, e sendo ele atemporal, 
as impressões sejam elas factuais ou da reali-
dade psíquica, pouco importa, vão ter efeitos 
para o sujeito, pois não é o acontecimento em 
si, mas sim o que o sujeito faz com aquilo que 
o acomete que tem o valor de trauma.
Considerando que a psicanálise tem como 
matéria-prima de sua práxis a palavra daque-
le que fala e que é na palavra que começa o 
trabalho clínico, então só podemos tratar do 
sofrimento psíquico que o sujeito traz dessa re-

alidade em palavras, pode-se dizer que “a es-
pecifi cidade do trabalho psicanalítico está em 
ater-se radicalmente às produções da fala dos 
sujeitos como indicações dessa realidade”6.

2) É por meio da escuta que a fala pode se cons-
tituir, e neste binômio fala-escuta opera o dis-
positivo analítico que se inscreve no conceito 
de transferência.
O conceito de transferência é fundamental 
para a psicanálise, pois, como sabemos, não 
há análise sem transferência. Freud7, no tex-
to A dinâmica da transferência, aponta que na 
transferência são revividas as relações do su-
jeito com as suas fi guras parentais (ou substi-
tutos) e o que é transferido para a fi gura do 
analista não é o que efetivamente aconteceu, 
mas os seus desejos inconscientes, ou seja, a 
realidade psíquica.

3) A terceira condição se refere ao conceito a 
posteriori, também chamado de “só depois”, 
que não consiste na ação do passado sobre 
o presente, mas, nos termos de Freud, numa 
“reorganização, uma reinscrição dos traços 
de memória, cujo tempo não é previsível, 
nem pode ser controlado pelo analista”6. Em 
psicanálise é um tempo da ressignifi cação 
que não respeita a cronologia passado, pre-
sente e futuro. Ao analista cabe respeitar o 
tempo da repetição sem ceder a ele, pois é o 
tempo da neurose. É importante respeitar o 
tempo da ressignifi cação, pois é ele que pos-
sibilita a elaboração.
O trabalho realizado pela equipe de Psica-
nálise e Saúde Mental do Núcleo de Estudos 
da Saúde do Adolescente (NESA) leva em 
conta essas condições articulando um outro 
discurso dentro do hospital, que considera 
a verdade do sujeito e sua subjetividade. O 
analista no hospital deve escutar o que cada 
sujeito tem a dizer de sua condição humana 
de ser falante que sofre, e cada sujeito deve 
ser escutado em sua singularidade, devendo 
o psicanalista intervir no discurso particular 
de cada paciente, pois cada um tem seu dis-
curso relacionado com a sua própria história. 
É o que passaremos a exemplifi car através 
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do trabalho realizado no atendimento de 
um adolescente na Enfermaria do Núcleo de 
Estudos da Saúde do Adolescente/UERJ, que 
testemunha toda essa dinâmica entre discur-
sos que aqui procuramos ressaltar.

 

UM EXEMPLO DESSA PRÁTICA,
NA ENFERMARIA DO NESA

O primeiro contato com Henrique se dá 
no momento em que o adolescente bloqueia a 
saída da Enfermaria, chorando, cercado de mé-
dicos. O adolescente internara naquele dia e sua 
mãe havia acabado de deixá-lo, pois precisava ir 
para casa cuidar de seus outros fi lhos. Henrique 
apenas repetia, constantemente, que desejava a 
presença de sua mãe. A equipe médica expres-
sava angústia diante de algo inesperado que se 
apresentava, e foi a partir da impossibilidade de 
atuação da equipe que o Setor de Psicanálise e 
Saúde Mental foi convocado a atender o caso.

Em nosso segundo encontro, o paciente 
estava chorando, sentado em uma sala da En-
fermaria, dizendo que queria a presença de sua 
mãe. Simplesmente nos apresentamos e per-
manecemos ali. Após algum tempo, o paciente 
acalmou-se e pediu para ir ao seu leito, deitar-se. 
Sustentar nossa presença para indicar que está-
vamos ali para escutar sua angústia teve como 
função, para o adolescente, um apaziguamento 
sufi ciente para que pudesse ir a seu leito.

Henrique, 14 anos de idade, possui diag-
nóstico de desnutrição crônica e megacólon. O 
adolescente já havia sido internado no NESA em 
duas ocasiões anteriores, ao todo já era paciente 
do serviço há três anos, durante os quais já fora 
avaliada pela equipe médica a necessidade da 
realização de um procedimento cirúrgico, a reti-
rada de um pedaço do intestino. Em consequên-
cia, seria necessário uma colostomia por tempo 
indeterminado.

A equipe de saúde do NESA já estava fa-
miliarizada com o caso. Segundo registros, as 
internações anteriores haviam sido bastante 
complicadas. O menino permanecia sozinho, 

sempre chorando pela Enfermaria. Quase não 
interagia com a equipe e mostrava-se resistente 
à presença da saúde mental.

A urgência orgânica que o caso apresen-
tava e os observados impasses que introduzia, 
algo de uma impossibilidade no atendimento 
em diversos níveis, desde a não realização da ci-
rurgia até as difi culdades do atendimento pela 
própria saúde mental, levavam a equipe toda a 
buscar um sentido que justifi casse o fracasso no 
tratamento de Henrique. Mas sempre se chega-
va a uma mesma conclusão: diante da ausência 
da mãe, das questões sociais da família, do com-
portamento do adolescente durante as interna-
ções, dentre outros, jogava-se a toalha, não era 
possível tratar do caso Henrique.

O que fazer diante de um caso em que o 
discurso que circula na equipe é que não há o 
que ser feito? Qual o lugar do analista na con-
juntura que estava apresentada? O que o sujeito 
Henrique pode dizer diante do que o acomete?

Os impasses que se apresentavam no caso 
de Henrique apontavam para um limite do sa-
ber médico, havia algo que escapava ao saber 
já constituído. Algo que diz respeito à singula-
ridade do próprio sujeito, à sua subjetividade. 
Cabe ao analista oferecer o trabalho da escuta 
de um sujeito na sua história particular, impli-
cando-o em suas questões, possibilitando o 
surgimento do desejo.

Nos primeiros atendimentos, o adolescente 
permaneceu calado, chorando, deitado em seu 
leito. Após alguns encontros aceitou ser aten-
dido em um consultório na Enfermaria. Diante 
da difi culdade já identifi cada anteriormente, le-
vamos papel e canetas, como um recurso tera-
pêutico. Henrique se animou ao chegar à sala 
de atendimento e logo pediu para fazer um de-
senho. Assim, aos poucos, através de seus de-
senhos, o adolescente começou a falar mais e 
contar sobre sua vida.

Ao longo da internação e a partir dos aten-
dimentos ao sujeito Henrique, foi possível ava-
liar a importância da participação da família, 
no sentido de implicá-la no sofrimento que se 
apresentava. Assim, foram realizadas duas visitas 
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domiciliares, tendo por resultado não somente 
uma melhor compreensão da dinâmica familiar 
do adolescente como também a participação 
maior da mãe de Henrique, que pôde compa-
recer com maior frequência à Enfermaria, onde 
passou a ter, sempre que possível, um espaço de 
escuta próprio.

Por outro lado, o adolescente ainda perma-
necia excluído das constantes discussões clínicas 
acerca de seu tratamento. Para a equipe, o ado-
lescente não teria condições pessoais de assumir 
seu tratamento. Em determinada reunião de 
equipe, chegou-se a afi rmar que o paciente não 
poderia compreender o que era dito a seu res-
peito, por uma falta de capacidade de abstração.

A clínica psicanalítica no hospital implica 
não somente o adolescente, mas também o pró-
prio contexto em que está inserido, desde sua 
família até os diversos profi ssionais de saberes e 
práticas das diferentes disciplinas. Nossa aposta 
era a de que o sujeito pudesse se reconhecer na-
quele que sofre e construir um saber sobre aqui-
lo que lhe ocorre. No entanto, era preciso que a 
equipe também pudesse incluí-lo em seu trata-
mento. A partir da intervenção junto à equipe, 
foi realizada uma nova reunião, com a presença 
do adolescente, para que pudesse ser colocada 
a Henrique a necessidade da realização da cirur-
gia e suas condições pós-operatórias, que eram 
uma das grandes preocupações de todos, pois 
incluíam a dita colostomia por tempo indeter-
minado. Foi bastante gratifi cante essa reunião, 
abrindo um caminho para a equipe perceber 
que o paciente

“... não é lugar de aplicação de saber, mas de sua 
construção, o que signifi ca que havendo produ-
ção de saber há necessariamente condições para 
a prática clínica, uma vez que o saber produzido 
foi gerado a partir de uma experiência em que o 
sujeito está necessariamente implicado”8.

Imediatamente fi cou claro que Henrique 
não só compreendeu o que a equipe lhe expli-
cava, como também fi cou preocupado com a 
necessidade de vir a conviver com uma bolsa 

pendurada em seu corpo e que exigiria mudan-
ças em sua vida. Ao falar de seus questionamen-
tos, Henrique saía da posição de objeto para a 
posição de sujeito, dividido, necessariamente, 
mas por isso mesmo colocando suas próprias 
questões. Mas quando nos deparamos com um 
sujeito, há uma temporalidade em jogo que 
nem sempre coaduna com aquela que orienta 
os trabalhos das equipes multidisciplinares... Eis 
o que atesta o que segue, no relato bastante pa-
radigmático do caso Henrique.

Ficou combinado que Henrique receberia 
alta hospitalar para nutrir-se o sufi ciente e po-
der realizar a cirurgia. O caso foi encaminhado 
para acompanhamento pelas equipes de saúde 
mental, serviço social, medicina e nutrição, no 
Ambulatório do NESA.

Henrique e sua mãe compareceram, mas 
apresentaram irregularidade nos atendimentos 
ambulatoriais, fato que preocupou a equipe. O 
discurso de que “o caso está perdido” reapa-
receu. Mesmo assim, foi marcada uma reunião 
com o adolescente, sua mãe e as equipes médi-
cas, clínica e cirúrgica, mas eles não compare-
ceram... No dia seguinte, a mãe do adolescente 
apareceu na Enfermaria à procura do Setor de 
Psicanálise e Saúde Mental.

Durante o atendimento a mãe de Henri-
que relatou que não conseguiu trazer o adoles-
cente por ele estar com muito medo. Contou 
também que ela própria se sentia insegura, 
sem saber como seria cuidar de seu fi lho com 
uma colostomia. Na realidade, a mãe de Henri-
que já havia se articulado para permanecer du-
rante a próxima internação ao lado do fi lho, o 
tempo que fosse preciso, testemunhando uma 
mudança de posição subjetiva. Relatou que a 
internação de seu fi lho já estava agendada para 
a semana seguinte e, portanto, iria trazê-lo. No 
fi nal dessa entrevista, voltamos a enfatizar a 
importância de Henrique comparecer aos aten-
dimentos da saúde mental para poder falar de 
sua angústia.

Na data e horário marcados, mãe e fi lho 
compareceram à Enfermaria para a internação. 
No entanto, o adolescente fugiu no mesmo dia. 
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Saiu correndo da Enfermaria deixando todos 
para trás; tanto a equipe, quanto a sua mãe.

Freud9 considera o desligamento da auto-
ridade dos pais a realização psíquica mais signi-
fi cativa, porém também mais dolorosa da ado-
lescência. Henrique, que até o momento não 
conseguia se separar de sua mãe (como vimos, 
chorava quando permanecia sozinho na Enfer-
maria) faz uma escolha e vai para casa, sozinho, 
pois se apavorou diante da ideia de permanecer 
internado, situação que, de uma forma ou ou-
tra, mantém o sujeito, justamente, na posição de 
objeto do ato médico.

Após uma semana, Henrique e sua mãe re-
tornaram à Enfermaria por vontade própria. A 
mãe do adolescente relatou que não quis trazê-lo 
a força. Conversou com o fi lho em casa sobre a 
importância da sua internação para a realização 
da cirurgia e o adolescente pediu para esperar 
até domingo, pois seria dia de “São Cosme e Da-
mião” e desejava muito pegar doces na rua. Am-
bos relatam que estão aguardando a posição da 
equipe para saber se permanecerão no hospital 
para que a cirurgia seja realizada. Henrique, em 
conversa com a médica responsável pelo caso, 
relata que fez uma promessa para “São Cosme 
e Damião” desejando operar logo. No entanto, 
a médica, apavorada por sua vez com os com-
portamentos anteriores do paciente, decide que 
o adolescente não permanecerá internado, de-
vendo retornar aos atendimentos ambulatoriais. 
Julgou que ele não se encontrava preparado para 
realizar a cirurgia e que os comportamentos ante-
riores davam testemunho sufi ciente disso.

Somente nós, que escutamos a fala de 
Henrique, pudemos identifi car um reposiciona-
mento do sujeito. O adolescente fez uma pro-
messa, pedindo para operar logo. A partir de 
uma promessa aos santos doceiros, Henrique 
tentou dar algum lugar à cirurgia que precisava 
realizar, buscando, dessa forma, dar conta de 
seu mal-estar e, com isso, contribuir para seu 
tratamento. Defi nitivamente o ato do sujeito 
escapa ao discurso médico.

É muito interessante verifi car aqui a in-
termediação de um terceiro – os santos – para 

Henrique poder concordar com a cirurgia. Ele 
já não seria mero objeto do ato médico, os san-
tos estariam presentes, garantindo-lhe sua exis-
tência como sujeito.

Paradoxalmente, um novo impasse se criou: 
Henrique queria fazer a cirurgia, mas os médicos 
agora a temiam! Foi então realizada uma nova 
reunião com a presença das equipes de saúde 
mental, medicina e serviço social com o objeti-
vo de estabelecer uma nova conduta ao caso. A 
equipe médica demonstrou bastante preocupa-
ção diante do caso Henrique. Já não falavam da 
cirurgia com a urgência que havia sido colocada 
anteriormente, pontuando a necessidade de um 
amadurecimento maior de Henrique. A equipe 
médica queria que a saúde mental oferecesse 
a ela alguma garantia de que Henrique estaria 
preparado e que iria correr tudo bem. Demanda 
à qual evidentemente não pudemos responder, 
pois o sujeito é imprevisível.

 É mister observar, no entanto, que a equipe 
médica deu um espaço para a saúde mental e 
algum lugar ao sujeito Henrique. Recapitulando 
o caso: Em um primeiro momento, o adoles-
cente era excluído das discussões a seu respeito, 
chegando a ser considerado como alguém que 
não possuía qualquer capacidade de abstração e, 
assim, compreensão do que se passava com seu 
corpo. Com nosso trabalho, a medicina reconhe-
ceu que Henrique tem a possibilidade de amadu-
recer e se desenvolver. Cabe destacar que o NESA 
é um serviço diferenciado, onde os profi ssionais 
que ali trabalham buscam sempre a aquisição de 
novos conhecimentos. Os médicos do NESA não 
desconsideraram a subjetividade do paciente, e 
a clínica do sujeito é privilegiada na maioria dos 
casos. No entanto, por falta de um instrumento 
teórico que lhes possibilite alguma referência, se 
angustiam frente à subjetividade e não sabem o 
que fazer. Henrique e sua mãe compareceram a 
apenas mais um atendimento no ambulatório. O 
adolescente permaneceu muito calado. A mãe de 
Henrique, por sua vez, não entendia o motivo da 
não realização da cirurgia, já que, em momento 
anterior, era enfatizada sua necessidade imediata 
pela equipe médica. Culpa Henrique na tentativa 
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de buscar dar algum sentido ao que havia ocor-
rido, relatando que se o adolescente não tivesse 
fugido do hospital tudo seria diferente.

“Nem sempre o que a equipe multidisciplinar 

pode identifi car como um bem para seu pacien-

te é identifi cado por este como tal, o que talvez 

sempre seja uma das maiores difi culdades no 

trabalho hospitalar, pois muitas vezes é frus-

trante justamente em um contexto dominado 

pela ética dos cuidados”2.

Levou um ano para que Henrique e sua 
mãe pudessem retornar ao hospital e, quem 
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sabe, tanto o paciente quanto a equipe médica 
estarão agora, num mesmo tempo, em condi-
ções para dar início ao tratamento do adoles-
cente! A cirurgia ainda não foi realizada até o 
momento da redação desse texto, mas o caso 
Henrique ensina muito sobre o trabalho que psi-
canálise e saúde mental podem fazer no con-
texto de um hospital, ao mesmo tempo em que 
é mais uma testemunha da diferença entre os 
discursos médico e do psicanalista, diferença 
que só pode aparecer quando ambos, médico 
e psicanalista, respeitam o trabalho do outro na 
equipe multidisciplinar.
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