
António Roma Torres 
5 Janeiro 2012 



 
 Individual (biológico, psicológico) 

>>>Interaccional (comportamental, 
sistémico) 

Deficitário (traumático) >>>Competente 
(especializado) 

 Importância do grupo>>>Paciente como 
terapeuta auxiliar 

Adequação  da resposta à 
situação>>>Espontaneidade 
 



 
 ‘O aspecto crucial de um sintoma é a vantagem que proporciona 

ao paciente no que respeita ao controle do que sucede na relação 
com o outro. O sintoma supõe um considerável sofrimento 
subjectivo mas algumas pessoas preferem esse sofrimento a 
viverem num mundo de relações sociais sobre as quais têm 
escasso controle ’ 
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HIST PAR DEP OBS modelo psicossomática 
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Área CORPO hiperdesenvolvida – “eu sinto” 
– “ninguém sente como eu” 

Papéis INGERIDOR (satisfação) e OBJECTO 
(exploração) hipodesenvolvidos 

Aprende com o Depressivo a aceitar o 
exterior (INGERIDOR), com o Obsessivo a 
objectivar o conhecimento (OBJECTO)  
• Não experimenta, experimenta-se 

Papel RESPIRADOR (ressonância) 
hiperdesenvolvido 

Ensina o Paranóide a sentir o outro 
(RESPIRADOR) 



 Área AMBIENTE PESSOA hiperdesenvolvida – 
“eu amo” – “ninguém ama como eu” 

 Papel DEFECADOR (expressão) 
hipodesenvolvido 

 Aprende com o Paranóide a exprimir convicções 
e a afirmar-se 

 Papéis INGERIDOR (satisfação) e DORMIDOR 
(suspensão) hiperdesenvolvidos 

 Ensina o Histérico a aceitar o exterior 
(INGERIDOR) e o Obsessivo a não dar atenção a 
tudo (DORMIDOR)  
• Engole tudo, satisfaz-se com pouco e fecha os olhos 

 



Área MENTE hiperdesenvolvida – “eu sei” – 
“ninguém sabe como eu” 

Papel RESPIRADOR (ressonância) 
hipodesenvolvido 

Aprende com o Histérico a corrigir as 
cognições em função da reacção que 
desperta 

Papéis DEFECADOR (expressão) e 
URINADOR (actuação) hiperdesenvolvidos 

Ensina  o Depressivo a afirmar-se e o 
Obsessivo a decidir-se 
 Age em excesso provocando a luta 

 
 
 
 
 



 Área AMBIENTE FÍSICO hiperdesenvolvida – “eu 
testo” – “ninguém é mais objectivo do que eu” 

 Papéis URINADOR (actuação) e DORMIDOR 
(suspensão) hipodesenvolvidos 

 Aprende com o Paranóide  a valorizar a acção 
como forma de conhecer e com o Depressivo  
seleccionar a informação e diminuir a vigilância 
• De fora observa-se melhor 

 Papel OBJECTO (exploração) hiperdesenvolvido 
 Ensina o Histérico a ser objectivo 
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