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RESUMO 

 

 

GREGHI, MÔNICA P. K. Os efeitos de uma intervenção psicoterápica breve 

Junguiana em um grupo de portadores de doença periodontal. Tese (doutorado). 

Programa de Estudos Pós Graduados em Psicologia Clínica. – PUCSP – 2009. 

 

O presente trabalho objetivou analisar os efeitos de uma intervenção psicoterápica 

breve Junguiana em um grupo de portadores de doença periodontal. Foram 

selecionados 26 sujeitos, de ambos os sexos, com idades entre 30 e 60 anos. Os 

sujeitos foram divididos aleatoriamente em grupo experimental (N=13) e controle 

(N=13). O grupo experimental passou pelo processo psicoterápico, que constou de 

14 encontros semanais, com a duração de 1H30. Os dois grupos foram avaliados 

quanto à taxa de cortisol salivar, nível de estresse e condições periodontais, antes e 

depois do período experimental. Os resultados apontaram melhoras no grupo 

experimental, com significância estatística, nas taxas de cortisol salivar (NC), nos 

níveis de estresse e nos índices de placa (IP) e gengival (IG), que medem, 

respectivamente, o acúmulo da placa bacteriana e a inflamação gengival. O grupo 

controle, que não passou pelo processo psicoterápico, apresentou piora 

estatisticamente significante para o índice de placa (IP), não ocorrendo modificações 

com significância estatística nos demais indicadores. Foram descritas e analisadas 

qualitativamente algumas categorias temáticas das sessões psicoterápicas, 

destacando-se entre elas, a dificuldade de expressão verbal assertiva dos sujeitos. 

Foram feitas interpretações e amplificações simbólicas da boca e da fala. As 

técnicas expressivas não-verbais e o método de amplificação simbólica propiciaram 

a transdução do sintoma orgânico para a expressão abstrata do complexo, 

promovendo a melhora da doença periodontal. Os resultados apontam para a 

necessidade de se considerar o uso da psicoterapia como parte integrante no 

tratamento da doença periodontal. 

 

Palavras-chave: Doença Periodontal, Psico-odontologia, Psicossomática 

Junguiana, Psicoterapia Junguiana, Psicoterapia Breve. 

 

 



 10 

ABSTRACT  

 

 

GREGHI, MÔNICA P. K. The effects of brief Jungian psychotherapeutic  intervention   

for individuals suffering from periodontal disease. Thesis  (Doctorate). Post Graduate 

Studies Program in Clinical Psychology – PUCSP – 2009. 

 

The objective of this study was to analyze the effects of a brief Jungian 

psychotherapeutic intervention for a group of individuals suffering from periodontal 

disease. A total of 26 subjects were selected, male and female, aged between 30 

and 60. The subjects were randomly divided between an experimental group (N=13) 

and a control group (N=13). The experimental group experienced a 

psychotherapeutic process, which consisted of 14 weekly sessions, of one and a half 

hours each. The two groups were evaluated with respect to the level of cortisol 

saliva, level of stress and periodontal conditions, before and after the experimental 

period. The results identified improvements in the experimental group, that were 

statistically significant, with respect to the levels of cortisol saliva (NC), the levels of 

stress and  evidence of plaque (IP) gingivitis (IG), which measure, respectively, the 

accumulation of bacterium plaque and gum inflammation. The control group, which 

did not undergo a psychotherapeutic process, reported a statistically significant 

worsening in the plaque levels (IP), with no statistically significant alterations in the 

other indices.  Descriptions and qualitative analyses were made of some thematic 

categories from the psychotherapeutic sessions, highlighting, amongst others, the 

difficulty of verbal assertive expression by the subjects. Interpretations and symbolic 

interpretations were made of the mouth and speech. Non verbal expressive 

techniques and symbolic amplification provided the transduction of the organic 

symptom to the abstract expression of the complex, which resulted in improvements 

in the periodontal disease. The results identified the need to consider the use of 

psychotherapy as an integral part of treating periodontal disease.  

 

 Key words: Periodontal disease, Psycho-odontology, Psychosomatic Jungian, 

Jungian psychotherapy, Brief therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos dias atuais, é raro encontrar um profissional de saúde que não 

considere importante o fator psicológico na evolução da terapêutica de seus 

pacientes. Cada vez mais, profissionais que pretendem cuidar do homem em sua 

integralidade, têm deixado de lado a cisão psique-corpo, herdada do modelo 

biomédico do século XIX, promovendo interfaces interessantes com áreas diversas 

do conhecimento. 

As ciências que por muito tempo mantiveram uma visão unilateral do 

homem, atribuindo apenas fatores físicos a distúrbios físicos, hoje reconhecem que 

a questão da saúde e da doença é muito mais ampla. 

A odontologia também se faz presente neste movimento das ciências que 

encontram na concepção do homem em sua integralidade respostas para impasses 

que, até então, se interpunham à sua prática. 

Pacheco & Silva (1951) foram um dos pioneiros na tentativa de se associar a 

odontologia à psicologia. Descreveu que “como há uma medicina psicossomática, há 

também uma odontologia psicossomática que pode ser definida como as relações 

entre o bem estar mental, a saúde e a integridade do tecido oral” (p.15). 

A psicologia aplicada à odontologia - a Psicodontologia - refere-se à 

utilização dos conhecimentos da psicologia visando o incremento da prática 

odontológica. Também designa contribuições que conhecimentos da odontologia 

pode fazer à psicologia, notadamente, nas intervenções em fenômenos orgânicos. A 

Psicodontologia não é uma especialidade odontológica, tampouco um ramo da 

psicologia. É uma decorrência natural da visão integral do homem, considerado em 

sua totalidade psique-corpo, pelos profissionais das duas áreas (Seger & Cols, 

1998). 

Entre as áreas da odontologia que pesquisam fatores psicológicos nas 

doenças odontológicas, a periodontia tem apresentado estudos muito intrigantes, 

conforme será apresentado no capítulo de revisão de literatura. A leitura de tais 

estudos e pesquisas despertou particular interesse para a realização do presente 

trabalho. 



 17 

Na literatura, encontramos uma evolução no que concerne à valorização dos 

fatores psicológicos nas patologias periodontais, como será demonstrado. 

Tal valorização pode ser sentida, por exemplo, através de modificações em 

alguns procedimentos básicos da periodontia – e da odontologia em geral - que 

passaram a levar em consideração aspectos psicoemocionais do paciente. 

Em relação à anamnese odontológica, por exemplo, Sallum (2002) salientou 

que “o estado emocional de um indivíduo pode ser considerado como um potente 

modificador do processo saúde-doença periodontal, sendo um achado importante na 

anamnese” (p.56). Deste modo, a anamnese odontológica, hoje, também engloba 

questões psicoemocionais. 

Na periodontia, partiu-se inicialmente de uma visão puramente fisiológica da 

etiologia da doença periodontal para uma visão atual, que integra também fatores 

psicoemocionais.  

Por muito tempo a etiologia da doença periodontal foi creditada única e 

exclusivamente à placa bacteriana. Desta forma, foram ignoradas possíveis 

interações de fatores intrínsecos individuais e de fatores externos, como agentes 

modificadores tanto da placa como da resistência do hospedeiro (SEGER & COLS, 

1998). 

De acordo com Carranza (1992), deve-se a John Riggs, no século 

dezenove, a primeira discussão abrangente sobre a doença periodontal, sendo que 

a gengivite ficou por muito tempo conhecida como a doença de Riggs. Afirmava ele 

que a remoção cuidadosa da placa dental era suficiente para a cura e que o 

tratamento seria polir o dente e deixar que a natureza se encarregasse do 

restabelecimento da saúde bucal. 

Essa visão está hoje ultrapassada, uma vez que supervalorizava apenas o 

aspecto bacteriano e isso criava uma condição muito simplista da etiologia da 

Doença periodontal. Tal simplificação prejudicava o surgimento de estratégias mais 

amplas de tratamento e prevenção. 

Ao longo das últimas décadas, no entanto, pode-se perceber que embora a 

placa fosse um agente muito importante na manutenção e no agravamento da 

doença, ela, isoladamente, não explicava integralmente as alterações periodontais. 

Autores passaram a contestar o universalismo da doença periodontal, pois, 

mesmo na presença de muita placa, sua ocorrência não era observada, 
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obrigatoriamente, denotando a implicação fatores outros para sua manifestação 

(JOHNSON & COL., 1988; BAELUM & COL. 1986, 1988).  

Passou-se então a considerar a etiologia multifatorial da doença. Têm-se um 

grupo de fatores externos (bacterianos), fatores locais (resistência local influenciada 

por fatores exógenos, higienização, tais como drogadição, alcoolismo, tabagismo, 

etc.) e fatores relacionados ao organismo (implicantes genéticos e imunológicos). 

Esta combinação de fatores é que cria condições de susceptibilidade ou risco nos 

diferentes indivíduos.  

Seger (1998) realizou um apanhado histórico, no qual descreve que durante 

as primeira e segunda guerras mundiais, soldados apresentaram alta incidência de 

uma doença bucal apelidada de “boca de trincheira”. Tratava-se de uma grave 

doença, em linhas gerais caracterizada por infecção e inflamação destrutiva, 

necrosante e com sintomatologia específica. Relatou que um achado de Stammers 

(1946) descreveu um aumento significativo de casos de doença periodontal durante 

a guerra, sobretudo, durante os períodos de bombardeios aéreos. Tal aumento 

ocorria, sem que se alterassem outros fatores, tais como as más condições de 

higiene, a exposição ao contágio e a má alimentação à qual os soldados estavam 

submetidos. Ainda relatou que Schuger (1949) observou que a tensão emocional 

dos soldados parecia ser a responsável principal pelo aparecimento da doença, não 

pelo contágio. Logo a seguir, completou que Müller & Firestone (1947) relacionaram, 

pela primeira vez, o mal da “boca de trincheira”, denominada “GUNA” (gengivite 

ulcerativa necrosante aguda) ao fator estresse psicológico. A GUNA foi a primeira 

doença periodontal a ser relacionada a um fator psicológico. 

Deinzer & cols (1998) analisaram os efeitos do estresse sobre a saúde 

periodontal de 26 estudantes de medicina. Sujeitos com idades 23 ± 3 anos 

compuseram o grupo experimental. Foi registrado o nível de sangramento na 

sondagem, quatro semanas antes do período dos exames acadêmicos (baseline) e 

no último dia dos exames (após dois a quatro semanas). Os parâmetros avaliados 

foram: porcentagem de dentes que apresentavam gengivite branda do baseline até 

no último dia dos exames; porcentagem de dentes que exibiam severa gengivite do 

baseline ao último dia dos exames; porcentagem de dentes que tinham gengivite 

branda no baseline e que mostraram gengivite severa no último dia dos exames. Os 

resultados mostraram uma severa deterioração da saúde gengival do baseline ao 
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último dia dos exames, em comparação com estudantes do grupo controle, sem 

período de exames acadêmicos. Ao longo do período considerado, uma gengivite 

severa apareceu em pelo menos um dente que estava saudável em 6 estudantes do 

grupo experimental, enquanto apenas 1 indivíduo do grupo controle foi afetado. 

Esses resultados suportam a hipótese que o estresse psicológico é um significante 

fator de risco para inflamação gengival. Os autores sugeriram novas investigações 

para avaliar melhor os fatores que influenciam essa relação.  

Wimmer & cols (2002) propuseram-se a investigar padrões de reação ao 

estresse demonstrado por pacientes com doença periodontal em situações de 

tensão, para determinar se tais pacientes têm formas específicas de reação ao 

estresse (resignação, ativo, angustiado, defensivo, agressivo ou sob drogas 

farmacêuticas), e se há diferenças em relação a indivíduos controles, 

periodontalmente saudáveis. Oitenta e nove pacientes com diferentes formas de 

doença periodontal foram incluídos no estudo, e 63 indivíduos compuseram o grupo 

controle, sendo que todos responderam um questionário com 114 itens e 19 estilos 

ação ao estresse psíquico, que serviu para coletar dados sobre formas de reagir ao 

estresse; a perda clínica de inserção serviu como parâmetro clínico. Os resultados 

mostraram que o padrão defensivo foi o estilo que exibiu maior perda de inserção e 

os dados sugerem que pacientes com doença periodontal com inadequada reação 

ao estresse (padrão defensivo) são de maiores risco para doença periodontal 

severa, entretanto os autores sugerem que para confirmar este aspecto novos 

trabalhos devem ser realizados. 

Tais constatações, entre outras que serão discutidas no capítulo de revisão 

de literatura, apontaram para a necessidade de se explorar fatores de risco de 

natureza psicológica capazes de exercer influência no desenvolvimento da doença 

periodontal. 

Tal consideração é congruente com trabalhos atuais na área de saúde, que 

vêm se deparando, de modo crescente, com a íntima interdependência entre fatores 

psicológicos e orgânicos na etiologia e progressão das doenças. 

Numa época em que se defende a transdisciplinaridade1, não podemos 

desprezar a inserção da Psicologia - e das intervenções psicológicas de modo geral 

                                                        
1 “A transdiciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela faz emergir novos dados do confronto das 

disciplinas. Os novos dados as articulam entre si, oferecendo uma nova visão da natureza e da realidade. A  
transdiciplinaridade não busca o domínio de várias disciplinas, mas sim, a abertura de todas elas àquilo que as 
atravessa e ultrapassa.” (Artigo 3 da Carta da Transdisciplinaridade, editada em 1994 por Basarab Nicolescu). 
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- enquanto importante componente do quadro das ciências que visam qualidade de 

vida e melhora dos pacientes com sintomas orgânicos. 

Assim, a cada dia, cresce o número de profissionais da área de saúde que 

voltam seu olhar para a intervenção psicológica, notadamente a psicoterapia, vendo-

a como possibilidade de incremento na terapêutica de seus pacientes com sintomas 

orgânicos. 

Partindo da premissa psicossomática, na qual o ser humano é visto num 

todo que inclui a relação corpo-mente, o presente trabalho objetiva analisar os 

efeitos da psicoterapia Junguiana em um grupo de portadores de doença 

periodontal, considerando-se que o fator estresse psicológico vem chamando a 

atenção entre os fatores de risco para a doença. 

Não há registros de pesquisas controladas, num enfoque Junguiano, com 

tais objetivos, constituindo-se, portanto, o presente trabalho numa exploração 

inédita. 

A escolha da abordagem Junguiana justifica-se pelo modo global com que 

concebe o sintoma, considerado num amplo contexto, incluindo aspectos físicos e 

psíquicos, sempre tendo em vista o homem inteiro. Tal abordagem ratifica a idéia de 

que uma intervenção no pólo psíquico tem sua repercussão no pólo físico e vice-

versa. 

A hipótese psicossomática Junguiana que norteia o presente trabalho é a de 

que um sintoma físico pode ser2 a expressão de um conflito inconsciente que se 

manifesta no corpo. Em tais fenômenos, há uma regressão às formas arcaicas de 

relação corpo-mente, típicas do bebê, evidenciando uma cisão entre estados 

emocionais e físicos (RAMOS, 2006). 

Assim, é provável que a psicoterapia possa influenciar positivamente no 

quadro da doença periodontal, na medida em que possibilita expressão do conflito 

na sua polaridade abstrata psíquica, liberando o pólo concreto do corpo da 

sintomatologia. Nisto consiste o pressuposto do presente trabalho. 

A escolha do método da psicoterapia breve se deveu à maior rapidez na 

resolução do conflito, em comparação com a abordagem de longa duração 

                                                        
2 Salienta-se que a função do sintoma orgânico como símbolo é uma possibilidade, de outro modo, 

estaríamos sendo reducionistas. Além da sua dimensão interdependente da dimensão psíquica, o 
corpo também existe como organismo independente da psique. Nem toda doença orgânica, 
portanto, é símbolo de conflito psíquico. 
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(AZEVEDO, 1988; FERREIRA-SANTOS, 1997; LEMGRUBER, 1997; MALAN, 1983; 

MELO 1998; YOSHIDA, 1990). 

Tal característica apresenta-se vantajosa no tratamento dos fenômenos 

psicossomáticos, pois, em se tratando da saúde e da vida do paciente, não há 

tempo a perder. Também contempla um trabalho focalizado no sintoma, congruente 

com focalização no sintoma orgânico objetivado no presente trabalho. 

O formato de atendimento grupal foi uma opção inicialmente tomada em 

razão do enquadre de pesquisa - procurando o maior número de casos possíveis 

para a validade dos resultados - no entanto, um maior aprofundamento na literatura 

das grupoterapias, justificou e valorizou tal escolha para muito além da razão prática 

– como será exposto. 
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CAPÍTULO 1 – O PERIODONTO E A DOENÇA PERIODONTAL 

 

 

1.1 O Periodonto  

 

 

1.1.1 Estruturas periodontais  

 

 

Tomando por referência uma descrição feita por Carranza & Newman (1996), 

temos que: 

Denomina-se “periodonto” ao conjunto de tecidos ao redor dos dentes, 

etimologicamente, peri = em torno de e odonto = dente. Como esses tecidos 

apresentam funções distintas, eles são comumente classificados em dois tipos: 

periodonto de proteção e periodonto de sustentação. 

 
• O periodonto de proteção compreende os tecidos moles (tecido gengival) 

que através de suas estruturas (mucosa alveolar, mucosa ceratinizada, 

sulco gengival, epitélio juncional e inserção conjuntiva) tem a função 

básica, como a sua própria denominação, de proteger as estruturas 

internas, através de inúmeros mecanismos biológicos. Como os dentes 

são as únicas estruturas mineralizadas que afloram para o meio externo, 

os tecidos moles inseridos marginalmente à estrutura dos dentes 

promovem basicamente o vedamento biológico, isolando o meio interno 

do meio externo, ainda que haja uma permeabilidade entre estes meios. 

• Os tecidos de suporte denominados periodonto de sustentação compõe-

se de três estruturas: o cemento radicular, o ligamento periodontal e a 

estrutura óssea alveolar. 

Durante o processo de embriogênese estruturas adjacentes aos germes 

dentais também começam a se diferenciar para dar origem às estruturas que irão 

suportar os dentes, para que estes possam exercer futuramente a função 

mastigatória. Assim aderido à superfície radicular forma-se o cemento, estrutura que 

se calcifica e que serve basicamente de meio de retenção de fibras colágenas; um 

pouco mais distante do dente uma nova fração de osso soma-se ao tecido ósseo 
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pré-existente, e entre o cemento e o osso alveolar, forma-se um tecido denominado 

ligamento periodontal (rico em vários tipos de fibras, células, vasos, inervação, 

dentre outros) que servirá de união entre o cemento e o tecido ósseo de suporte. 

Através de vários mecanismos esse conjunto denominado periodonto de 

sustentação irá suportar as forças da mastigação, preservando a homeostasia local. 

 

 

1. 2 A Doença periodontal 

 

 

1.2.1 Definição 

 

A doença periodontal ou periodontite: pode ser definida como uma doença 

multifatorial por se apresentar ligada a múltiplos fatores e determinantes de risco, 

criando alterações inflamatórias que participam da destruição dos tecidos de suporte 

ao redor dos dentes. Tal processo destrutivo pode ser localizado afetando alguns 

dentes, ou generalizado afetando a maioria ou a totalidade dos dentes; a destruição 

pode ser mais lenta ou mais agressiva, variando entre os indivíduos e até mesmo 

entre as várias áreas periodontais da boca do mesmo indivíduo; Referem os autores 

ainda que os sítios periodontais afetados sejam absolutamente assíncronos e o 

ritmo de perda periodontal pode variar ao longo do tempo (CARRANZA, 1992; 

CARRANZA & NEWMAN, 1996; CABRAL, 1998; FERRAZ, 2001). 

Comumente, esse processo progride em forma de surtos, alternando-se com 

períodos de melhora, ambos com duração absolutamente indefinida. Tal processo 

leva à destruição gradual do osso de suporte, do ligamento periodontal e ainda à 

contaminação do cemento na superfície radicular. O ponto mais extremo deste 

quadro seria a perda dental. Entretanto outros autores sugeriram que a progressão 

da doença periodontal pode ser mais contínua do que episódica. Ao longo do 

processo destrutivo do periodonto de sustentação, ocorre o aumento da 

profundidade do sulco gengival, que passa então a ser chamado de bolsa 

periodontal (SOCRANSKY & COL, 1984; JEFFCOAT & REDDY, 1991).  
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1.2.2 Patogênese  

 

 

Löe & cols (1965), assinalam que os micro-organismos colonizam 

rapidamente as superfícies dentárias limpas. Em condições inadequadas de 

higienização, no qual o indivíduo se abstém de um processo de limpeza regular e 

contínuo, dentro de poucos dias começa a se estabelecer inflamação do tecido 

gengival. Tal inflamação se dá, primeiramente de forma microscópica para, logo 

após, evidenciar-se clinicamente (quadro de gengivite). Assim, referem os autores, a 

gengivite é um estado patológico ligado diretamente à manutenção da placa 

bacteriana junto aos tecidos moles. 

Na ausência dos meios de higiene, o quadro inflamatório gengival pode se 

manter inalterado por anos, porém em algumas áreas em um grupo de indivíduos 

(grupo de risco), o processo pode propagar-se para áreas mais profundas e destruir 

o periodonto de sustentação, portanto transformando-se em doença periodontal 

destrutiva. (SABE & COL.,1967; ÍNDIO & COL., 1975).  

Para Lindhe (2005), as características clínicas ligadas a este quadro descrito 

podem incluir inicialmente vermelhidão, sangramento, edema e flacidez gengival. 

Com o quadro persistente, pode ocorrer hiperplasia gengival. Tais sinais clínicos 

podem variar muito entre os indivíduos indo de uma condição imperceptível até uma 

condição intensa. Não se compreende ainda, de forma plena e absoluta, por que 

alguns indivíduos são propensos à destruição periodontal e nem por que, no mesmo 

indivíduo, algumas lesões gengivais não evoluem enquanto outras provocam perdas 

intensas, certamente admite-se que existam diferenças no desequilíbrio da relação 

hospedeiro-parasita, de ordem geral e/ou local. 

A instituição de medidas de higiene que manterão o periodonto livre da 

agressão da placa bacteriana pode reverter integralmente essa patologia gengival 

(LÖE & COL. 1965; THEILADE COL. 1966). 

Embora nem todo quadro de gengivite se transforme em doença periodontal, 

toda doença periodontal evidentemente é precedida pelo quadro inflamatório 

gengival. Em 1976, Page & Schroeder, em um estudo clássico na periodontia, 

descreveram a progressão da inflamação gengival e periodontal com base em 

evidências clínicas e histopatológicas, evidenciando a transição entre gengivite e 
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doença periodontal; eles dividiram a progressão da lesão em 4 estágios: lesão 

inicial, lesão precoce, lesão estabelecida e lesão avançada, sendo que as lesões 

inicial e precoce são relativas à histopatologia da face inicial da gengivite, a lesão 

estabelecida reflete a histopatologia da gengivite crônica, enquanto a lesão 

avançada, a histopatologia da progressão da doença periodontal. 

 

 

1.2.3 Incidência e Prevalência 

 

 

Levantamento epidemiológico em saúde bucal: Brasíli a, zona urbana, 1986. 

 

Fonte:  Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde. Divisão Nacional 

de Saúde Bucal. Levantamento epidemiológico em saúde bucal: Brasil, zona urbana, 1986. 

Brasília (DF); Centro de Documentação do Ministério da Saúde; 1988.   

 

Estudos passados sobre a prevalência da doença periodontal levaram a crer 

que a doença afetava praticamente toda a população.  

Marshall-Day & cols (1955) em estudo realizado na Índia, afirmaram que 

com a idade aumentava a prevalência da doença e que após 40 anos todos os 

indivíduos eram afetados. 
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Scherp (1964) analisando a literatura disponível sobre a epidemiologia da 

doença periodontal concluiu que ela era um problema de saúde pública no mundo 

todo, que afetava a maioria das pessoas após 35-40 anos, que a doença iniciava em 

jovens na forma de gengivite que se não tratada avançava para doença periodontal 

e que a grande maioria das variações de severidade era devido à idade e higiene 

oral. 

Estudos efetuados nos anos 80 ofereceram análises mais precisas da 

doença periodontal na população. 

Análises pioneiras, realizadas por Baelum & cols (1986) em uma amostra da 

população da Tanzânia, entre 30 a 69 anos de idade, evidenciaram que, apesar de 

grande quantidade de placa e cálculo, a ocorrência de bolsas mais profundas era 

vista em menos de 10% das superfícies dentárias, nenhum indivíduo era desdentado 

e somente alguns haviam experimentado perda importante de dentes. Assim, 

verificou-se que a doença periodontal avançada não era uniforme na população, 

como se pensava até então, e que não havia tanta correlação entre o avanço da 

doença e os níveis de placa. 

Prosseguindo suas explorações, Baelum & cols (1988), em estudo no 

Quênia, confirmaram as observações anteriores e afirmaram que a doença 

periodontal não parecia ser inevitável na presença de gengivite e que também não 

levava a uma perda considerável de dentes. 

Muitos estudos epidemiológicos, a partir de então, comprovaram esses 

novos princípios (JENKINS & KINANE, 1989; HORNING & COLS., 1990; 

PAPAPANOU & COLS., 1990; ALBANDAR & COLS., 1999; LÖE & COLS., 1992; 

GILBERT & COLS., 1992; HUGOSON & COLS., 1992; 1998). 

A partir de tais estudos, surge uma nova concepção da doença periodontal 

que vigora até o presente: 

• Claramente, a doença periodontal não afeta igualmente todos os 

indivíduos; existem grupos mais e menos suscetíveis (maior e menor 

risco); 

• Que a gengivite não predispõe necessariamente à perda óssea; os 

aspectos etiológicos da doença periodontal são muito mais complexos 

(multifatorial) que da gengivite; 
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• Que uma vez estabelecida, a doença periodontal, o ritmo de progressão 

é bem variado entre os indivíduos, devido tanto a aspectos etiológicos 

quanto da resistência individual. 

 

 

1.2.4 Classificação  

 

 

Como já visto, a doença periodontal já fora denominada “Doença de Riggs” e 

“Piorréia Alveolar” (CARRANZA,1992). 

Em 1999, a American Academy of Periodontology - World Workshop in 

Clinical Periodontics estabeleceu a mais nova classificação das doenças 

periodontais: 

• Doenças gengivais; 

• Doença periodontal Crônica; 

• Doenças periodontais Agressivas; 

• Doenças Periodontais como uma manifestação de doenças sistêmicas; 

• Doenças Periodontais Necrosantes (Gun: gengivite ulcerativa 

necrosante, PUN: doença periodontal ulcerativa necrosante - substituindo 

a GUNA); 

• Abscessos periodontais; 

• Doença periodontais associadas a lesões endodônticas;  

• Deformidades e condições desenvolvidas ou adquiridas. 

 

 

1.2.5 Etiologia  

 

 

Atualmente, admite-se que a doença periodontal tenha sua etiologia ligada a 

vários fatores. A presença bacteriana é fundamental para que ela ocorra, mas não é 

elemento exclusivo. Além disso, diferentemente do que se considerava no passado, 

as bactérias não apresentam a mesma importância. Algumas são apontadas como 
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mais patogênicas que outras e vêm sendo extensivamente estudadas 

(SOCRANSKY, 1998). 

Como já foi referido, estudos realizados em populações sem controle algum 

de placa demonstraram que mesmo assim a doença periodontal não afetava 

uniformemente a população; ainda, aqueles indivíduos afetados apresentavam graus 

distintos de severidade. Por outro lado não era incomum a observação de indivíduos 

com presença de muita placa, com gengivite, mas sem doença periodontal e 

também indivíduos com pouca placa, inflamação gengival clinicamente branda ou 

imperceptível, mas com muita destruição periodontal (LOE, & COLS. 1986; 

JOHNSON & COLS. 1988; BAELUM & COLS. 1986, 1988).  

Essas observações evidenciaram que outros aspectos estavam interferindo 

no quadro e muitos estudos vieram comprovar a influência de fatores que não 

apenas a placa no desenvolvimento da doença periodontal. Dentre esses fatores 

pode-se ressaltar a predisposição genética (MICHALOWICZ, 1994; NEWMAN, 1997; 

NEWMAN, 1998), O ESTRESSE (MONTEIRO DA SILVA, 1996; MARCENES & 

SHEIHAM, 1992; LINDEN, 1996), o tabagismo (BURGAN, 1997; GENCO, 1996), 

doenças sistêmicas, tais como diabetes, leucemia, AIDS, etc. 
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CAPÍTULO 2 - O ESTRESSE E A DOENÇA PERIODONTAL 

 

 

2.1 O fenômeno do Estresse 

 

 

Quando ocorre um rompimento da equilíbrio entre o homem, os estímulos 

aos quais é exposto interna ou externamente e sua tolerabilidade, instala-se uma 

síndrome – variável em nível, segundo padrões individuais – que é conhecida como 

síndrome do estresse. 

O filósofo Heracleitus inaugurou as reflexões sobre o estresse ao referir que 

seria impossível se esperar de um indivíduo um estado sem nenhuma alteração, 

visto que isto não seria natural dos organismos vivos, mas sim a condição estes 

estarem submetidos a constantes alterações. Igualmente, Empédocles assinalou 

que os seres vivos sobrevivem graças à sua capacidade de equilibrar elementos em 

franca oposição dinâmica.  Hipócrates, um século após, definiu saúde como estado 

de equilíbrio dos “elementos e das qualidades de vida” e doença como “desarmonia 

sistemática destes elementos”. Já no século XIX, Bernard introduz o conceito do 

“milieu interieur” ou “o princípio de um equilíbrio fisiológico interno dinâmico” 

(CHROUSOS & GOLD, 1993, P.480). 

Relacionando o estresse com a odontologia, um estudo relativamente pouco 

conhecido de Freud assinalou que seria possível o fenômeno da “cárie de 24H”, a 

partir do momento em que o indivíduo se encontrasse vivenciando problemas 

emocionais e forte tensão, sem a possibilidade de resolução (ABERASTURY & COL, 

1961). 

Os estudos de Cannon (1911), que primeiramente ocorreram com animais, 

apontaram que quando estes eram submetidos a estímulos desestabilizadores de 

sua homeostase, se preparavam para “a luta ou a fuga”, apresentando alterações 

somáticas e que estas alterações eram desencadeadas por descargas de 

substâncias adrenérgicas da medula da supra-renal e de noradrenalina em fibras 

pós-ganglionares. (RODRIGUES & GASPARINI, 1992). 



 30 

Neste estudo, Cannon descreveu que quando um organismo apresenta 

harmonia entre estímulos estressantes e respostas apropriadas para eles encontra-

se no estado de homeostase (VASCONCELLOS, 1998). 

Seyle, em 1936, diferenciou o estado de homeostase daquele no qual o 

indivíduo é solicitado pelos estímulos estressores de forma que exija dele uma 

resposta para além de sua capacidade usual. Tal exigência o levaria a um desgaste 

psicoemocional. A este estado de não homeostase, Seyle denominou “Síndrome do 

estresse” (RODRIGUES & GASPARINI, 1992). 

Relacionando o estresse e a fisiologia, Henry & Ebeling (1926) e Neilson 

(1927) relataram diminuição dos níveis de Ca e P no sangue de pessoas 

estressadas e hiperativas, como também, baixa tolerância ao açúcar e glicosúria em 

indivíduos emocionalmente alterados. 

Em 1951, um estudo clássico de Mellars e Herms, na Califórnia, demonstrou 

que vasos sanguíneos do periodonto sofrem alterações de acordo com o estado 

emocional do paciente. Tal alteração se dá de forma que se observa maior vaso 

constrição em estados de estresse. Tal vaso constrição diminui o calibre capilar, 

dificultando a circulação sanguínea e deixando a área exposta a infecções 

(MELLARS E HERMS, 1951). 

A literatura que relaciona estresse e fisiologia aponta a importância de Selye, 

que, em 1952, fez uma avaliação sobre a síntese e ação do ACTH, STH, corticóides 

flogísticos e anti-flogísticos, adrenalina e noradrenalina sob condições de estresse. 

Encontrou aumento significativo destas substâncias. A presença dessas substâncias 

na corrente sanguínea causa mudanças vasculares, alteração da respiração e 

mudança de temperatura nos tecidos (Davis, C.H. & Jenkins, 1962; Graham, Stern & 

Wenokur, 1960; Schottslaedt, 1960; Hawkins, Monroe & Sandifur, 1960; Ax, 1960; 

Gellhorn, 1960).  

Davis & Jenkins (1962) apontaram um estudo efetuado em 1952, por 

Dreyfuss & Feldman, no qual se observou um declínio considerável na contagem de 

eosinófilos em pessoas sob estresse psicológico. Outra exploração efetuada por 

Kanterman, em 1955, assinalou que sujeitos submetidos a conflitos emocionais por 

longos períodos de tempo apresentavam uma cadeia de reações somáticas 

patológicas. Referiu que essas mudanças afetariam os sistemas nervoso, vascular e 

endócrino, muito importantes na manutenção da saúde dos tecidos bucais. Ratcliff, 
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em 1956, Fedi em 1958 e Pearson em 1959, em estudos animais, confirmaram que 

o estresse teria um papel no desenvolvimento ou progressão da doença periodontal. 

Davis & Jenkins (1962) analisaram pacientes recém internados em hospital 

psiquiátrico (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Nesse exame analisou-se 

o estresse emocional, caracterizando em depressão, histeria, mania, esquizofrenia, 

repressão e ansiedade; paralelamente analisou-se a condição dentária e 

periodontal. Os resultados do estudo mostraram que a maioria dos pacientes tinha 

reação depressiva e histérica (ansiedade ou “complaints” somática) com poucos 

casos de esquizofrenia; não houve correlação da condição dentária com o estresse, 

mas houve uma significante correlação com a doença periodontal. 

Em 1965, Selye descreveu que os efeitos fisiológicos que se seguem ao 

estresse são delicados, colocando em risco a saúde do indivíduo. O estresse agudo 

diminui os eosinófilos e o organismo, como reação, lança corticóides 

antiinflamatórios do tipo A-Cs. Tal desregulação destrói glóbulos brancos, deixando 

o indivíduo vulnerável às infecções (Davis, C.H. & Jenkins, 1962; Graham, Stern & 

Wenokur, 1960). 

Alguns trabalhos, como os de Moulton, Ewen & Thieman (1952); Shannon, 

Kilgore & O’leary (1969), Maupin & Bell (1975), mostraram por investigações 

psiquiátricas e bioquímicas, o papel da ansiedade e do estresse psicológico na 

patogênese das doenças periodontais necrosantes. 

Apesar de muitos trabalhos no tema, a relação entre doenças bucais e 

estresse psicológico, não havia sido documentada e comprovada. A primeira forma 

de doença periodontal em que se fez uma associação com fatores outros além dos 

microorganismos, foi a G.U.N.A. Nesse tipo de doença periodontal, o estresse 

psicológico, o sono inadequado, o uso de tabaco e o álcool, foram rapidamente 

designados como componentes etiológicos (SEGER, 1998) 

Mais recentemente, Cohen-Cole (1983) encontrou pacientes com doenças 

periodontais necrosantes com níveis significantemente maiores de traço de 

ansiedade, depressão e outros distúrbios emocionais. 

Mas apenas a partir da década de 80, com os novos conceitos 

epidemiológicos, foi quando se passou a reconhecer claramente que existiam 

fatores outros, além do fator bacteriano, que participariam da etiologia das demais 

formas de doença periodontal e não somente ligado às doenças necrosantes. 



 32 

Entretanto muitos estudos anteriores a esse período já apontavam aspectos 

psicológicos como um fator muito importante. 

Embora estudos tenham investigado os efeitos do estresse ambiental e 

psicológico na alteração de parâmetros imunológicos e a suscetibilidade às doenças, 

mas focando basicamente nas mudanças induzidas pelo estresse na função das 

células, Dhabhar & Cols (1995) investigaram as possíveis mudanças na distribuição 

das células de defesa como um possível efeito adverso do estresse. Os resultados 

mostraram mudanças significantes e seletivas no número e percentual de sub-

populações de leucócitos sanguíneos periféricos em ratos que foram rapidamente 

induzidas sob condições de estresse agudo brando. O estresse induzido aumentou 

corticosteróide no plasma quando acompanhado por uma significante diminuição no 

número e percentual de linfócitos e por um aumento no número e percentual de 

neutrófilos. Análise em citometria de fluxo revelou que o número de células B, 

células NK e monócitos estava maior, frente á indução do estresse, diminuindo as 

células T. Todas as mudanças foram observada nos períodos de claridade (inativo) 

assim como no escuro (ativo), de animais com ciclo diurno. As mudanças no número 

e percentual de leucócitos foram rapidamente revertidas com a cessação do 

estresse.  

A mesma investigação ainda mostrou que os efeitos do estresse foram 

amplamente dependentes dos hormônios adrenais, pois a magnitude das mudanças 

induzidas pelo estresse foi significantemente reduzida em animais 

adrenalectomizados. Por outro lado, a administração de corticosteróide nesses 

mesmos animais resultou nas mesmas mudanças ocorridas nos animais 

estressados com as adrenais intactas. Os resultados sugeriram que fatores 

endócrinos liberados durante o estresse desviam leucócitos e resulta na 

redistribuição de leucócitos entre o sangue e outros compartimentos imunes e que 

tal redistribuição pode afetar significantemente a capacidade do sistema imune de 

responder a potenciais ameaças ou agressões já em curso (DHABHAR & COLS, 

1995). 

O objetivo de um estudo efetuado por Croucher & Cols (1997) foi avaliar o 

quanto os acontecimentos ocorridos durante a vida (“life-events”) poderiam estar 

associados com doença periodontal em 100 indivíduos adultos (68 mulheres e 32 

homens). Os dados coletados incluíam os acontecimentos ao longo da vida, o uso 
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de tabaco, hábitos bucais e o nível sócio-demográfico. Os resultados da análise de 

regressão logística simples mostraram que doença periodontal esteve associada 

com impacto negativo aos eventos da vida, ao número de eventos negativos na vida, 

ao nível de placa bacteriana, ao tabaco e a desemprego. Essas associações 

permaneceram estatisticamente significantes após terem sido ajustadas para as 

variáveis como saúde bucal e nível sócio-demográfico, mas não em relação ao 

tabagismo. O estado matrimonial mostrou-se estatisticamente significante após o 

ajuste para as outras variáveis. Um modelo foi sugerido para explicar como os 

eventos na vida poderiam influenciar a saúde periodontal. Os fatores psico-sociais e 

o comportamento de risco da saúde bucal formariam um grupo de fatores 

importantes em relação à doença periodontal. 

Os fatores de estresse, no entanto, estão em nosso dia-a-dia. Cada pessoa 

vai tronar possível que os fatores potencialmente estressantes se transformem em 

estresse ou não. A experiência potencialmente estressante depende da 

subjetividade de quem a vive para se transformar em doença. 

Vianna (1989) ressaltou que o estresse não é danoso em si, mas o sal que 

tempera a vida. Uma vivência estressante pode transformar-se em doença para uma 

pessoa e em emoção revigorante para outra. 

Araújo (2006) apontou que todo ser humano possui, em diferentes graus, a 

resiliência – capacidade que possibilita a superação de experiências estressantes - e 

que o potencial de resiliência pode se atualizar nas situações de estresse pós- 

traumático e promover o desenvolvimento do indivíduo. Nestes casos, o estresse 

que poderia adoecer o indivíduo o faz mais resistente em suas defesas e igualmente 

o torna mais resiliente.  

 

 

2.1.1 O Cortisol 

 

 

O cortisol constitui-se num importante indicador para a medida do nível físico 

de estresse. Encontramos na literatura inúmeros trabalhos que pesquisaram o 

estresse tomando por referência medidas de cortisol sérico, salivar ou da urina.  
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Principal glicocorticóide endógeno, o cortisol é sintetizado pela camada 

fasciculada do córtex adrenal, sendo muito importante para o metabolismo orgânico 

e inorgânico; assim como os demais esteróides adrenais é sintetizado a partir do 

colesterol, através de uma série de etapas mediadas enzimaticamente (DRUCKER & 

NEW, 1987; MIGEON & LANES, 1990). 

Favorece o anabolismo, participando das respostas adaptativas ao estresse, 

do controle dos mecanismos de utilização de substratos para a produção de energia 

e desempenhando uma ação permissiva para a ação de outros hormônios; atua 

através de receptores intracelulares e afeta numerosos sistemas fisiológicos, 

incluindo função imune, metabolismo da glicose, tônus vascular, utilização de 

substrato e metabolismo ósseo (DRUCKER, HYAMS & CAREY, 1988) 

Sua secreção depende diretamente do estímulo do hormônio pituitário 

adrenocorticotrófico (ACTH), com o qual mantém um “feed-back” negativo e se dá 

sob a forma de 7 a 13 pulsos por dia, obedecendo a um ciclo circadiano, com níveis 

de pico pela manhã, entre 07h00 - 08h00, caindo no início da noite, chegando a 

níveis mínimos entre 00h00 – 04h00. Os fatores que controlam esse ritmo circadiano 

não estão ainda completamente definidos. Porém, certamente o aumento cortisol 

pode ocorrer independentemente do ciclo circadiano em resposta ao estresse físico 

e psicológico – pela promoção de alterações do tônus serotoninérgico sobre a 

secreção hipotalâmica, modificando a secreção do ACTH. (KREIGER, 1975).  

Rossi (2003) descreveu que logo após receberem os mensageiros advindos 

da síntese pituitária adrenal de ACTH, as células do córtex da supra-renal liberam o 

cortisol. Ele dá início a um complexo adaptativo prontificando o indivíduo às 

respostas emergenciais. Uma série de ativações psicofísicas acontece e vão exigir 

grande quantidade de energia do organismo. Certa analgesia física e um 

entorpecimento afetivo-emocional surgem para que o indivíduo priorize estratégias 

de sobrevivência. Quando o período de estresse torna-se crônico, todas estas 

adaptações que serviriam à sua sobrevivência começam a prejudicar o organismo 

de forma psicofísica. A hipersecreção dos glicocorticóides é uma síndrome ligada ao 

estresse psicológico. 

Como visto, o estresse psicológico pode afetar a síntese dos 

glicocorticóides, entre eles o cortisol, o que gera um importante desequilíbrio 

psicofísico. São crescentes as queixas associadas aos sintomas de estresse, tanto 
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em consultórios médicos quanto psicológicos. A psicologia vem procurando oferecer 

recursos para auxiliar na terapêutica do estresse.  O presente trabalho visa uma 

contribuição para tal finalidade. 

A partir do capítulo seguinte – uma vez que as bases fisiopatológicas já 

foram descritas – seguem-se explorações psicológicas e simbólicas acerca da 

doença periodontal. 
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CAPÍTULO 3 - O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E A 

ORALIDADE 

 

 

3.1 Panorama teórico 

 

 

O nascimento dos dentes - por volta do sexto mês com os dentes decíduos - 

inaugura uma fase importante para o desenvolvimento da personalidade. O bebê, 

até então passivo e dependente, quase incapaz de se comunicar e se defender, 

passa a ter domínio de importantes padrões relacionais através da dentição 

(SOIFER, 1985). O bebê passa a vivenciar um novo mundo quando se vê de posse 

das atividades de mastigar e morder através da dentição, o bebê é capaz, 

respectivamente, de modificar os alimentos e expressar sua agressividade (KLEIN, 

1991; RIVIÈRE, 1969) 

Além da agressividade e da transformação alimentar, os dentes representam 

para o bebê certa capacidade de defesa, visto que ele pode influenciar nas 

condições externas adversas pelo ato agressivo de morder. Além disso, condições 

emocionais tais como o estresse, o medo, a necessidade de receber atenção, 

cuidados e de descarregar seus impulsos são manifestas no ato de morder (GIGLIO, 

1983; KLEIN, 1991; RIVIÈRE, 1969) 

O fato de poder manifestar estados emocionais e atuar no mundo dá ao 

bebê, pela primeira vez, sentimentos de controle sobre o meio. Assim, associa aos 

dentes aspectos de força, domínio, independência e atividade (GIGLIO, 1983; 

RIVIÈRE, 1969). 

Por outro lado, a vivência da agressividade traz sentimentos de culpa e 

ambivalência. Segundo Klein (1975; 1991) o bebê aos seis meses atravessa a 

posição depressiva e deixou a posição esquizoparanóide. Nesta, há uma cisão da 

figura materna (mãe boa X mãe má) de modo que os impulsos agressivos que são 

dirigidos à mãe encontrem nela apenas o seu aspecto mau – aliviando a culpa do 

bebê.  Na posição depressiva ocorre a unificação dos aspectos cindidos da mãe, no 

que resulta em culpa pelos ataques a ela infringidos – agora vista como pessoa total 

– o bebê teme lesar a mãe que ama, entra em conflito, ambivalência e culpa. 
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Sendo os dentes nesta fase os principais representantes da agressividade, 

passam a ser figuras representativas de instrumentos de ataque e destruição. Para 

Soifer (1985) a culpa sentida pelo bebê nesta fase - a qual se refere como oral 

canibalística - é de tal porte, que se observa que a criança deixa de morder logo que 

aprende a falar. 

Segal (1982) descreveu que a saída da posição depressiva inaugura uma 

fase na qual o bebê vai relacionar-se com o meio e com a mãe num crescente 

princípio de realidade – o que coincide com sua maior evolução do ego – lançando 

mão de mecanismos de defesa frente à ansiedade e culpa pela agressividade oral. 

Klein (1991) e Segal (1982) apontaram que repetidas experiências de ataque e 

recuperação do objeto-mãe, vão aliviar o bebê de sua culpa. Ele percebe que seus 

impulsos agressivos não têm a capacidade de lesar ou destruir a mãe e deixa de 

temer a agressividade oral.  

Deste modo acontece o importante fenômeno da reparação – fundamental 

para o desenvolvimento humano. Klein (1975) ressaltou que “Este trabalho de 

reparação é, no meu entender, um elemento fundamental no amor e em todos os 

relacionamentos humanos” (p.97). 

No entanto, a autora destacou que para que tais experiências de reparação 

possam ser vivenciadas é preciso um ambiente tranqüilo. Um ambiente agressivo 

fomenta fantasias de culpa e retaliação do bebê. Um ambiente frustrador aumenta a 

reação agressiva do bebê, aumentando os ataques à mãe e a culpa (KLEIN, 1975). 

Assim sendo, experiências muito agressivas ou frustradoras vivenciadas 

nesta fase – seja por fatores exógenos ou endógenos -, impediriam experiências de 

reparação dos ataques orais, podendo gerar fixação na representação fantasiosa de 

boca e dentes destrutivos, agressivos e perigosos. 

A concepção advinda de Reich considera que todo ser humano defende-se 

de três emoções básicas: medo, ira e excitação sexual. O modo como cada um lida 

com as defesas vai definir o seu caráter. Se os padrões defensivos se tornarem 

excessivos – quer por fatores do ambiente ou do indivíduo – instala-se um perfil de 

defesa e repressão patológicas, sobre os quais não há flexibilidade, denominado 

couraça caracteriológica (FADMAN & FRAGER, 1986). 

Os padrões de defesa caracteriológicos de um indivíduo – se chegarem a se 

tornar couraça caracteriológica - ficam registrados no corpo por meio de 
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enrijecimentos musculares denominados couraças musculares. As couraças 

musculares e caracteriológicas reprimem as emoções básicas humanas e mantêm a 

libido, denominada por Reich energia orgônica, presa. Na couraça caracteriológica, 

os sintomas decorrentes são de ordem psíquica. Na couraça muscular, são de 

ordem física (NAVARRO, 1987). 

Segundo Navarro (1987), Reich descreveu as couraças musculares como 

sendo compostas por sete segmentos que envolvem olhos, boca, pescoço, tórax, 

abdômen e pélvis. Cada couraça muscular reprime um conjunto característico de 

emoções e todas elas acarretam patologias orgânicas nas áreas encouraçadas. 

O autor apontou que a frustração oral e a culpa vivida nas fases primitivas 

do desenvolvimento podem vir a se transformar em couraça muscular e, 

freqüentemente, é pano de fundo para doenças dentárias: “toda ortodontia e as 

enfermidade dentárias reportam a essa frustração oral com culpabilidade reativa” 

(p.56).  

O autor destacou que manifestações patológicas bucais, sobretudo aquelas 

que se referem aos dentes e à função de morder, estão relacionadas a um bloqueio 

de energia orgônica nos maxilares. Tal deficiência favoreceria a proliferação de 

microorganismos. Psicologicamente, destacou que a dificuldade em aceitar e digerir 

a vida real se traduziria pela dificuldade em deglutir.  

A concepção do desenvolvimento da personalidade na abordagem 

Junguiana difere das citadas anteriormente num ponto crucial: a personalidade não 

se organiza ao redor de um núcleo egóico, cujo centro é a consciência. A 

organização da psique se dá pela organização de elementos em torno do eixo ego-

self. 

Segundo Whitmont (1995), inicialmente o bebê se encontra mergulhado 

numa total identidade com elementos coletivos do Self – os arquétipos – e nada tem 

de diferenciado ou próprio. Da interação com o meio vão surgindo elementos que 

potencialmente irão formar a estrutura egóica. 

Jung (1986) apontou que, neste estágio indiferenciado, o psiquismo da 

criança e do homem primitivo se equivalem. Ambos se encontram no estágio de 

participation mystique, e precisam promover a saída da indiferenciação com a 

psique coletiva e desenvolver a consciência individual. 
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Segundo Neumann (1999), ao nascer o bebê encontra-se mergulhado no 

Self originário, que é uma totalidade primária – a este estágio ele denominou 

“urobórico”, utilizando-se da imagem do dragão mitológico que devora a própria 

cauda e representa a união dos opostos - A ação integrativa do Self em conjunção 

com as experiências do meio vão agregando elementos que originarão o complexo 

ego. Deste modo, o processo de individuação se coloca em andamento desde o 

nascimento. 

Calluf (1969) descreveu que neste estágio infantil, a psique encontra-se 

totalmente dependente e ligada à psique da mãe, num verdadeiro “cordão psíquico 

invisível”. O verdadeiro nascimento não seria o uterino, mas, o psíquico, por ocasião 

da formação do ego. 

Tal idéia é igualmente encontrada em Neumann (1999) que apontou a 

existência de um Self inicial que seria, na verdade, o Self da mãe. O bebê nasce 

com um Self biológico – o Self corporal – que já lhe dá certa existência individual, 

porém, para ser capaz de realizar os processos psíquicos que originarão seu ego, o 

Self da mãe lhe é oferecido. Esta relação é tão intensa que afirma: 

 
Soma-se à fase embrionária, em que a criança se encontra psíquica e 
fisicamente integrada no corpo da mãe, uma segunda fase, pós-uterina, 
pós-natal, durante a qual a criança já fez sua entrada na sociedade humana 
e, como seu ego e sua consciência começam a desenvolver-se, vai 
incorporando a linguagem e os costumes de seu grupo (p.9). 
 

O autor descreveu que a mãe é responsável não só pela nutrição física do 

filho, mas pelo seu “leite psíquico” – representado pelo amor, dedicação e ternura – 

a mãe é essencial para sua existência psíquica3. 

Nesta fase a boca é vivida como a entrada do nutriente sagrado da grande 

mãe, é o ponto de conexão com o existir – arquetipicamente aboca se refere à porta 

de entrada da nutrição e da vida, quando de sua representação mais plena e 

oceânica. Conforme descreveu Neumann (1999): 

 
A boca tem implicações cósmicas, e mais tarde sociais, que ultrapassam 
muito o significado local, concreto e material de uma membrana mucosa 
erógena. Como todo o corpo, mas em especial suas zonas de alguma forma 

                                                        
3 Torna-se necessário destacar que atualmente as teorias do desenvolvimento apontam para uma 

tendência a se reconsiderar esta indiferenciação psíquica do bebê nos seus estágios primordiais. A 
psique do bebê parece ser diferenciada da psique da mãe desde seus primeiros estágios. Ele já se 
relaciona com a mãe numa díade na qual existe o eu e o outro, a partir da qual o mundo vai sendo 
internalizado e os arquétipos vão orientando a formação do psiquismo através de tendências 
determinadas pela espécie. 
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destacadas, a boca nessa fase - e em grande parte daí por diante também 
— é uma unidade psicológica. Faz parte de um mundo simbólico e de uma 
apercepção simbólica do mundo. Não é por acaso que o beijo como 
expressão de uma situação inter-humana é algo mais que a estimulação de 
uma membrana mucosa. O fator essencial do beijo consiste na experiência 
simbólica fundamental de uma abertura para o exterior, para o mundo e 
para o ‘tu’ e numa conexão com o ‘tu’” (p.26).  
 

Tal vivência acompanha o homem por toda a vida, estabelecendo-se como 

uma forte simbologia ligada à boca e aos dentes. Conforme Neumann (1997), “(...) O 

comer e o alimento — como o demonstra incontáveis vezes o simbolismo da 

linguagem e do mito, do sonho e dos contos de fadas — significam uma maneira de 

interpretar o mundo e de integrar-se nele” (p.27). 

Apontou ainda que o pólo oral desta fase é vivenciado de forma passiva pela 

sucção. Com os primeiros dentes, a criança inicia a tomada de contato com a sua 

capacidade de domínio sobre o mundo. Agora pode incorporá-lo ativamente no 

morder, mastigar e triturar.  

Neumann (1999) questionou a idéia de que este novo estágio oral inaugura 

a agressividade da criança. Ele compõe seu desenvolvimento normal e sua 

subsistência. Preferiu denominá-lo "atividade agressiva", para poder “distingui-lo da 

agressividade verdadeira, tal como o da criança que morde a mãe” (p.93). 

A boca incorpora o mundo de forma sensorial e também é a primeira via de 

conhecimento relacional. O autor relaciona a zona oral também ao conhecimento, 

logos, princípio ativo, masculino e agressivo.  “Assim, a conexão entre o instinto de 

conhecimento e a atividade agressiva da zona oral está imersa, desde o começo, na 

vida da espécie humana” (p.93). Ainda referiu que:  

 
Da mesma forma, o fato de empregarmos simbolismo oral para nos 
referirmos a uma forma de assimilação do mundo típica do homem aponta 
para o papel desempenhado pela atividade agressiva dos dentes. Isto 
também encontra expressão na atividade de redução analítica que precede 
o conhecimento; e, posteriormente, a boca assume a função antagônica e 
compensatória de recepção e ingestão que corresponde ao ato de adquirir 
conhecimento (pp.93-94). 
 

Juntamente com o nascimento dos dentes, prosseguiu o autor, a criança 

adquire presteza física em sentar-se, agarrar com os braços, etc. Isto fomenta a 

importância da vivência de domínio agressivo da fase do nascimento dos dentes.  

A boca assume a função compensatória da passividade originária através 

das atividades de mastigar, morder e conhecer. Passa a representar a oposição do 
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princípio patriarcal sobre o matriarcal4.  

A importância da dentição estende-se para a importância de todo o Self 

corporal da criança – até então subordinado ao da mãe. O corpo da criança começa 

a ser mais participativo em seu desenvolvimento, lançando bases para, através do 

seu Self corporal, colocar-se rumo à independência do ego e do controle crescente 

das atividades corporais.  

Nesta fase primordial, urobórica, a figura materna evoca no bebê a vivência 

de um campo arquetípico dentro do qual ela equivale ao arquétipo da grande mãe. 

Como todo arquétipo, este é portador de várias facetas que podem ser reunidas em 

duas designações principais: a grande mãe em seu aspecto positivo e nutridor e a 

grande mãe devoradora, com seu aspecto negativo e destruidor. 

As experiências com a mãe real vão determinar a natureza do arquétipo a 

ser constelado e a qualidade do desenvolvimento psíquico a partir dele. Ela é a 

única referência relacional que guarda a oposição entre o desenvolvimento 

automórfico e a relação com o outro. “Por isso, a experiência dessa fase, que deixa 

suas marcas em todo o desenvolvimento posterior é de particular importância (...) 

pode ter no adulto um efeito tanto regressivo como progressivo” (NEUMANN, 1999, 

P.14).   

Conforme o bebê vai se diferenciando desta díade primordial, seu pequeno 

ego nascente adentra numa nova fase – a fase matriarcal – que prevê a existência 

da estrutura egóica, porém ainda frágil e dependente. O autor refere que seria 

análoga a um ego-satélite do ego da mãe. 

De acordo com Kast (1997), A vivência de uma mãe boa e nutridora permite 

à criança a apropriação da libido e do Self até então divididos com a mãe urobórica. 

A grande mãe será o combustível para que se siga a estruturação da psique, com 

um ego e uma consciência cada vez mais diferenciados. Ela é a grande ordenadora 

do fluxo libidinal e a fonte de Eros. É representada pelo complexo materno 

originalmente positivo5. 

                                                        
4 O desenvolvimento da psique consciente é regido por ciclos arquetípicos. Cada ciclo pressupõe um 

tema de confronto para o qual o ego precisa buscar recursos no seu próprio amadurecimento. 
(Byington, 1983) 

5 Embora a literatura utilizada se refira mais especificamente às figuras da mãe para definir o 
complexo materno e do pai, para definir o paterno, consideramos que a mãe é provida também do 
arquétipo do Pai e que possa exercer a paternidade e, igualmente, o pai, provido do seu arquétipo 
da Grande mãe, a maternidade. Assim, pode-se considerar o “ambiente familiar” em com seus 
princípios matriarcais e patriarcais para se pensar na gênese dos complexos.  



 42 

O interesse erótico libidinal da criança pelo mundo advém dessa fonte boa 

primordial, que ela pressupõe ser igualmente bom e protetor, gerando um genuíno 

interesse e confiança no outro, um pleno sentido de integração. 

O complexo materno positivo assegura ao filho o seu direito de existir, de ser 

amado. A energia vital que era depositada em parte no Self materno é reavida e 

auto-investida. A criança segue com a capacidade de amar-se e cuidar de si e do 

seu corpo, garantindo a sobrevivência (KAST, 1997). 

A polaridade negativa da magna mater arquetípica pode surgir de 

experiências negativas de desafeto materno, ou pela exagerada ligação com a mãe 

em seu aspecto nutridor. 

No primeiro caso, temos o complexo materno originalmente negativo, dentro 

do qual a mãe não ofereceu a segurança e proteção básicas para a criança. Como a 

mãe é a responsável pelo sentimento do direito à vida, a criança sente que não 

deveria estar viva – não reivindica sua parcela libidinal depositada inicialmente na 

mãe. Culpa-se e não legitima sua existência autônoma. Procura na introversão e 

fechamento a garantia de sobrevivência num mundo persecutório – análogo ao 

mundo psíquico da mãe terrível (KAST, 1997). 

No segundo caso, quando não se dá o desligamento da mãe boa em seu 

momento correto, ressaltou a autora que mesmo esta mãe em seu aspecto bom e 

positivo torna-se negativa para o desenvolvimento da criança.  

A expulsão para o nascimento a partir da mãe vai além da expulsão ocorrida 

no parto. Ela não é só física, mas psíquica. De outro modo, o indivíduo segue pela 

vida dependendo sempre da vivência e da referência matriarcais. 

Kast (1997) apontou que “essa expulsão no tempo certo é também um 

movimento primitivamente feminino no sentido da vida (...) a mãe que proporciona o 

sentimento vital (...) torna-se aqui (em idade posterior) uma mãe que protege quase 

que mortalmente” (p.54). 

A figura que representa a fixação nesta fase para a psicologia Junguiana é a 

do puer aeternus, a eterna criança. Tal indivíduo, mesmo adulto, vive uma vida 

provisória, incapaz de cumprir com suas tarefas de individuação.  

Na fixação do complexo materno positivo, ele espera passivamente que o 

mundo as realize por ele – como uma grande mãe nutridora – vivendo uma eterna 

adolescência com nostalgia da ligação primordial com a mãe. (VON-FRANZ, 1992). 
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Na fixação do complexo materno negativo, apontou ainda a autora, ocorre 

uma falta de confiança básica em si e no mundo, ocorrendo o fenômeno da 

alienação do ego – quando este perde energia e o desenvolvimento fica truncado 

pela regressão – ocasionando baixa capacidade de realização e de se levar uma 

existência independente.  

Para a emancipação psíquica, portanto, quer o complexo materno seja 

positivo ou negativo, é preciso que a criança execute um movimento de retirada 

libidinal do aspecto regressivo da mãe e se aposse dele para seu desenvolvimento 

egóico. 

A imagem arquetípica da mãe no momento da emancipação é a de uma 

figura devoradora. Neumann descreveu o medo terrorífico desta mãe terrível que 

ameaça tomar seu ego – utiliza a figura mitológica do dragão para representá-la e 

destaca: 

 
Essa ênfase guerreira do masculino é necessária tanto filogenética como 
ontogeneticamente para a libertação da consciência e do ego da 
preponderância do matriarcado. Só o ego lutador, heróico, é capaz de 
superar o feminino-maternal que, quando obstrui o ego e o princípio 
masculino da consciência, em seu desenvolvimento rumo à independência, 
transforma-se na Mãe Terrível, no dragão, na bruxa, numa fonte de medo 
(p.125). 
 

O movimento de emancipação só é possível com a constelação de aspectos 

do princípio masculino da psique. Para Boechat (1996), o princípio masculino possui 

características de ser criativo, penetrante transformativo – o logos spermatikós – 

que, diferentemente do mundo matriarcal, prevê a conquista da natureza e o 

enfrentamento das adversidades através da força e da agressividade. 

Neumann (1999) apontou que a figura paterna é a grande portadora 

simbólica de tais propriedades do masculino para a criança. Se ele se apresenta 

com amor e proximidade, contribuirá enormemente para que o filho – seja menino ou 

menina - consiga lançar mão do princípio masculino e deixar o ciclo matriarcal. 

Inaugura-se o ciclo patriarcal. 

O princípio masculino é o que vai reger a estruturação do logos, do 

conhecimento, da ordenação, dos planos profissionais. Se bem estabelecido, pode 

dar ao indivíduo a confiança na sua capacidade intelectual e sua criatividade. 

Em seu aspecto positivo, o complexo paterno assegura ao indivíduo a 

segurança e a constância dos componentes materiais de sua existência. O princípio 
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patriarcal rege simbolicamente o princípio da manutenção de um lar, mantém a 

família-material. É o princípio da proteção do núcleo familiar através do trabalho, do 

logos. 

Mesmo sendo positivo, o complexo paterno deve ceder lugar para a 

emancipação psíquica do filho. O pai que mantém o filho sob sua égide dominante 

acaba por desvitalizá-lo em seu princípio intelectual e criativo. Trata-se de 

prosseguir como eternos meninos, com uma vida emprestada pelo pai. Assim como 

na fixação do complexo materno positivo, assume o papel de um adulto puer 

aeternus, a eterna criança (VON-FRANZ, 1992). 

O complexo paterno negativo tem a capacidade de anular o sentimento de 

valor dos filhos. Kast (1997) referiu que os filhos podem ser esmagados 

psiquicamente pelo pai que exerce o excesso de autoridade ou pela negligência. Ele 

retira o logos dos filhos, que seguem como arremedos seu. Não conseguem ativar 

núcleos de agressividade e coragem e adéquam-se passivamente às circunstâncias. 

Uma das principais personificações do princípio masculino é a figura do 

herói. Boechat (1996) descreveu que a constelação do herói é tarefa fundamental 

para o abandono da posição de puer e para o nascimento da psique adulta. O 

arquétipo do herói permeia as tarefas do principio masculino, em seu propósito 

arquetípico de estruturação da consciência. Em todas as culturas encontramos ritos 

de passagem heróicos que demarcam a entrada na adolescência e a saída do “reino 

das mães”. 

Cada ciclo arquetípico – diferentemente de fases, eles são dinâmicas de 

desenvolvimento (MARQUES, 2009) – pede um tipo de padrão heróico. Uma fixação 

em um dos ciclos pode gerar uma fixação em um padrão heróico. 

Müller (1997) descreveu que quando uma criança pequena não encontra 

respaldo seguro e amoroso para o seu desenvolvimento, deposita 

compensatoriamente na figura do herói sua saída para reaver capacidades criativas 

de auto-realização.   

O herói que luta para deixar o dinamismo patriarca, prossegue o autor, pode 

perder o contato com o princípio feminino da anima e se apresenta enrijecido. Na 
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sombra6 este herói busca o poder - sob a persona da arrogância ou do altruísmo. 

Apresenta-se como o super-herói ou o herói sacrificial. 

As figuras arquetípicas da Grande Mãe – terrível ou nutridora – e do Pai – 

tirano ou protetor – vão dando lugar às figuras reais e humanizadas dos pais, com a 

chegada da adolescência. 

O indivíduo deve prosseguir o seu desenvolvimento adentrando nos ciclos 

de alteridade – no qual se desenvolvem aspectos que o auxiliarão a ser um indivíduo 

relacional – e Cósmico – atingido após a meia-idade – um ciclo especial de 

espiritualização e desprendimento de antigos valores em prol de vivências profundas 

de resgate de si e do sentido mais amplo da vida. 

Deste modo, percebe-se que a região da boca e dos dentes é 

tremendamente influenciada – em sua posterior representação simbólica – por 

emoções arcaicas inacessíveis à consciência, provenientes de elaboradas 

construções de base arquetípica.  

Tais vivências inconscientes – em seu aspecto conflituoso - podem emergir 

simbolicamente na forma de sintomas físicos ou psíquicos. A doença periodontal em 

seu aspecto subjetivo – em que pese seus fatores físicos – nos remete a este 

estágio inominável para o qual faltam referências e palavras – de bocas físicas e 

“psíquicas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Sombra e persona são conceitos fundamentais da teoria Junguiana. Resumidamente, a persona se 

refere à apresentação do indivíduo no seu meio social, que geralmente é revestida de aspectos 
muito bem aceitos pela moral da cultura e objetiva inseri-lo positivamente neste meio. A sombra é o 
componente psicológico oposto à persona. Nela residem os aspectos que, em geral, são 
negligenciados pelo indivíduo e pela coletividade. Embora não componham os únicos elementos da 
sombra, nela estão contidos os aspectos banidos pela moral cultural vigente, fazendo com que a 
sua exposição assuma um caráter extremamente anti-social. (JUNG, 1984) 
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CAPÍTULO 4 - AS REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS DA BOCA E  

DOS DENTES 

 

 

Como foi explicitado no capítulo anterior, a região da boca e dos dentes 

constitui-se num terreno fértil para representações subjetivas referentes a processos 

arcaicos decisivos para o bom desenvolvimento psicofísico do indivíduo. 

Von-Franz (1990) ao referir-se ao modo como os contos de fadas e os mitos 

sobrevivem ao tempo, explicitou que eles são uma das representações do 

inconsciente coletivo. Apontou que um conteúdo arquetípico que foi constelado a 

serviço de uma dada cultura ou povo, continua a fazer parte dele enquanto for 

necessário para a evolução deste povo. Eles podem sobreviver nela na forma de 

contos de fadas ou mitos, revestidos da roupagem consciente da cultura e dos 

valores de cada povo. 

Podemos fazer uma analogia entre a função dos contos e mitos e a função 

dos ditados, citações e superstições populares. Geralmente, se atribui pouca 

importância a eles, classificando-os como meras criações irracionais.  

Minimizar o valor das idéias ancestrais que no chegam hoje – por tais meios 

tão simples e tão presentes - é um risco de perda de identidade de origem para o 

homem atual. 

Como se referiu Whitmont (2004) o homem do nosso tempo sofre da 

neurose da esterilidade simbólica. Em nome de explicações cientificamente 

comprováveis, perdeu a conexão com a sabedoria dos símbolos ancestrais. 

Levando-se em conta tais estas considerações, será realizado um pequeno 

levantamento de expressões, ditados e superstições populares acerca dos dentes e 

da boca.  

A linguagem popular está repleta de expressões que retratam a boca, os 

dentes e o ato de comer, para muito além de sua funcionalidade, mas antes, 

sugerem uma vasta gama de representações coletivas ligadas às referidas 

estruturas. 

É importante se destacar, no entanto, que dentro da abordagem Junguiana 

existe sempre a preocupação de não se reduzir a subjetividade do indivíduo às 
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interpretações coletivas, arquetípicas, mas, antes, as considerações arquetípicas 

servem como base para o método da amplificação.  

Reconhece-se, portanto, que, apesar das referências simbólicas coletivas, 

as possibilidades de conotações simbólicas que um portador de doença periodontal 

possa vir a fazer acerca de sua condição são tão numerosas quanto o número de 

portadores da doença. 

 

 

4.1 A simbologia estética 

 

 

É comum se ouvir referências à beleza física incluído o aspecto dos dentes: 

“um piano”, “dentes de pérola”. A função estética da boca e dos dentes sempre foi 

importante para o estabelecimento de relações sociais. Dentes bem tratados 

apresentam o indivíduo socialmente de forma positiva. 

Servalho (1993) descreveu que nas relações sociais, a boca deixa de ser 

uma propriedade somente do indivíduo e passa a ser compartilhada numa dimensão 

psicossocial, com o objetivo de favorecer as relações afetivas. A apresentação da 

boca passa a se confundir com a apresentação do indivíduo, compartilhada pelo 

outro em seus odores, sua estética e sua imagem. 

Navarro (1987) assinalou que “Os dentes devem ser considerados de acordo 

co três funções: como armas, como instrumentos, como ornamentos” (p.61). 

Enquanto para o primitivo os dentes eram armas agressivas e instrumentos para a 

sobrevivência, para o homem moderno ele se apresenta também como ornamento – 

servindo à sedução e conquista – e para a função da comunicação e relações 

sociais. 

 

 

4.2 As polaridades construção e destruição 

 

 

Neste contexto simbólico, existem as expressões “tá na boca”, designando 

algo prestes a acontecer ou a se construir; “o peixe morre pela boca”, “boca grande” 
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e “dar com a língua mos dentes” para conotações de destruição daquele que se 

deixou levar pela palavra irrefletida. Ambos os termos endossam a conotação 

milenar da boca como fonte do início ou do fim – da vitória ou da derrocada. 

Como foi exposto no capítulo anterior, com a boca se fazem os contatos 

primitivos entre o bebe e o mundo. Ela representa a porta de entrada da vida – 

inicialmente associada à mãe – e permanecerá para o resta da vida como ponto de 

conexão entre o “eu” e o mundo. 

As representações da boca, em muitos povos, a associam ao início da vida. 

Da boca de Deus nasceu o verbo que formou o mundo. O sopro divino insuflou alma 

ao homem. Relacionada a potencias começos. Também envolve a representação 

oposta – a destruição – estraçalha-se com ela, corta-se e retalha-se com ela. Da 

boca saem palavras que edificam ou arruínam o homem que fala (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2002). 

 

 

4.3 Boca, dentes e agressividade 

 

 

Expressões como “morder de raiva” e “cravar os dentes em...” explicitam 

bem tal idéia e conferem uma conotação agressiva à mordida, para além da função 

alimentar. 

Com o nascimento dos dentes, a boca adquire uma representação 

agressiva. O bebê percebe-se com capacidades novas, podendo infringir dor, 

modificar objetos, incorporar – retaliando os alimentos – etc. Depara-se igualmente 

pela primeira vez com o domínio do meio, vendo-se capaz de se defender e saindo 

psicologicamente da total passividade. (RIVIÈRE, 1969; SOIFFER, 1982; GIGLIO, 

1983; KLEIN, 1991). 

Contrariamente, no entanto, nas expressões “se morder de raiva” e “ficar 

mordido de raiva” encontramos o “morder” num estado passivo, auto-infringido.  

Klein (1975) ressalta que fantasias de que a agressividade do bebê possa vir 

a destruir a própria mãe, fazem-no reprimi-la e voltá-las contra si mesmo. As 

fantasias são, projetivamente, atribuídas à mãe – em seu aspecto mau – e instala-se 
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no bebê a ansiedade esquizo-paranóide e ele pode passar a se auto-agredir, 

inclusive, se morder. 

A agressividade expressa no símbolo da boca também tem seu aspecto de 

força, poder. Expressões como “segurar com unhas e dentes”, “cravar os dentes” 

(numa oportunidade ou objeto de desejo), representam o aspecto de luta heróica do 

ser humano. 

Chevalier & Gheerbrant (2002) referiram que cravar os dentes em algo 

representam a posse do objeto. A mordida fica carimbada na pele, registrando as 

marcas dos dentes que passam a compor as características do objeto possuído. Os 

bambaras distinguem três tipos de dentes: os incisivos representam celebridade e a 

alegria – vêem na frente e compõem o sorriso – os caninos se referem à 

agressividade – os retaliadores – e os molares representam a resistência e a 

perseverança – os mais fortes. 

A expressão “dente de leite” reitera esta idéia de força relacionada aos 

dentes, uma vez que tal expressão é utilizada para se referir a um time ou pessoa 

considerados, comparativamente, menos fortes ou inferiores na capacidade de luta e 

competição. 

Cirlot (1984) destacou que entre os primitivos, era símbolo de vitória e força 

enfeitar-se com dentes e garras da fera abatida. Os gnósticos atribuem aos dentes a 

função de defesa do homem interior, da alma. 

 

 

4.4 A perda dos dentes 

 

 

Nas lutas e brigas, é comum a ameaça “vou te quebrar os dentes”, 

“arrebentei-lhe a boca”, como alusão a um ataque feroz e a posterior destruição do 

inimigo. Tem-se reiterada em tais expressões a concepção coletiva da força 

presente na dentição. 

Ferreira & Alves (2006) ressaltaram que a vivência de perda de qualquer 

parte do corpo conduz a sentimentos de incapacidade de todo o indivíduo. A perda 

dos dentes acarreta modificações nas dimensões e expressões faciais, na fala e 
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comunicação e na função mastigatória. Os processos de estranhamento de si, perda 

de identidade e de luto são muito freqüentes. 

A perda dos dentes - símbolo de força e vitalidade – pode acarretar ao 

indivíduo um esvaziamento psicológico destas características. Cirlot (1984) 

descreveu que a queda ou quebra dos dentes pode representar a perda da energia 

agressiva e da capacidade de luta, trazendo a tona o sentimento do “inválido oral”. 

Em menor gravidade, porém, importante de ser destacado, é o fato de que, 

em muitas culturas quando a criança perde um dente de leite, ela realiza um ritual 

com ele – que varia desde guardá-lo, enterrá-lo, jogá-lo na água ou no telhado – e 

ganha um presentinho ou uma moedinha. Tais costumes corroboram a idéia 

arquetípica de perda vital e necessidade de reparação. 

Também se faz digno de nota a vergonha, muito freqüentemente vista, das 

crianças pequenas quando estão na fase de troca de dentes: não querem ser 

fotografadas sorrindo e fazem gozação uma das outras a respeito das “janelinhas” 

sem dentes. 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (2002) ”perder os dentes é perder a força 

agressiva (...) enquanto a mandíbula sadia e bem guarnecida atesta a força viril e 

confiante em si mesma” (p.330). 

Num grau mais sério que a troca de dentes de leite, está a perda de dentes 

por doença. 

Quando a deterioração dentária chega ao ponto de se perder os dentes, o 

indivíduo vive uma verdadeira castração de sua força vital, levando-o a um intenso 

luto. É inevitável que se associe uma dentição deteriorada a pouca saúde, pouca 

força e vitalidade; destacou igualmente que a perda dos dentes remete à idéia 

velhice e degenerescência (NAVARRO, 1987). 

 

 

4.5 Os dentes e a constelação familiar 

 

 

Também encontramos ditados populares acerca da relação simbólica entre 

dentes e família. Numa alusão depreciativa aos vínculos familiares, encontramos 

“parente é como dente, quanto mais afastado melhor, evita problema”. Ou a 
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superstição de que sonhar com um dente que se perde é prenúncio de morte de um 

ente querido. 

Pode-se observar que existe uma correlação entre o ciclo da dentição e o 

ciclo das famílias. Como aas gerações se sucedem, também os fazem os dentes. 

Elas nascem, crescem e se deterioram – tais quais os membros de uma família. 

A configuração da arcada dentária, igualmente, pode lembrar uma 

constelação familiar pela sua proximidade e funções comuns.  

 

 

4.6 A boca e a submissão 

 

 

A concepção da boca como uma das sedes do poder e da autonomia faz 

parte do desenvolvimento psíquico desde os primeiros anos de vida.  

O nascimento dos primeiros dentes permite que o pequeno bebê, até então 

passivo e dependente completamente do meio, possa adquirir certo domínio e 

autonomia. Quando se vê apto a pronunciar as primeiras sílabas, também inaugura 

uma etapa importantíssima, no que se refere tanto à sua sobrevivência física, quanto 

ao seu desenvolvimento psíquico. Passa a ser um ser falante e, através da 

linguagem verbal, vai efetivamente atuar no meio.  (KLEIN, 1991; SOIFER, 1985; 

RIVIÈRE, 1969). 

 

 

4.7 A boca que sangra  

 

 

Na doença periodontal são freqüentes os sangramentos gengivais. 

O sangue se refere simbolicamente à vida. Seu derramamento sempre alude 

à perda da vida, ao extinguir do fluxo vital. É visto como o grande princípio da 

geração e da fertilidade. Alguns mitos atribuem a origem das plantas a um 

derramamento de sangue na terra. Muito associado ao fogo, pela cor e pelo calor, é 

também relacionado às paixões (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002).  
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Não é difícil se ouvir que alguém “chorou lágrimas de sangue” ou “suou 

sangue”, respectivamente, para indicar uma dor imensa e um grande sacrifício. 

A boca que derrama sangue pode ser sentida simbolicamente como a boca 

que perde energia vital. A boca na qual a proteção dos dentes - como os que contêm 

a essência da alma - é falha. 

Existe a expressão “vai pagar com sangue” em alusão á vinganças cruéis e 

duramente planejadas. 

Edinger (2000) referiu que povos primitivos concebiam o sangue como 

abrigo da alma. Atribuíam a ele características autônomas, de tal forma que ele 

poderia se vingar daquele que o teria desperdiçado. Num paralelo entre a 

representação do sangue e a energia psíquica, este tabu “ilustra a lei da 

conservação da energia psíquica (...). Se lhe for negada a realização numa área, 

haverá compensação em outra. Para o sangue deve haver sangue” (p.301). 

A perda de sangue também pode ser associada ao sacrifício. Jung (1990) 

referiu que, como substância úmida da alma, o sangue surge no papel de médiun 

solutionis, ou, o solvente. Relaciona-se ao mortificatio, ou ao sacrifício. 

A expressão “laços de sangue” é utilizada para descrever elos de parentesco 

familiar. Exames de sangue (atualmente substituídos pelos de DNA) eram feitos 

para se atestar paternidade. 

Igualmente a referência “sangue do meu sangue” também se refere a graus 

de parentescos. 

Jung (1990) apontou o valor do sangue como símbolo de origem, de 

pertença, desde os primitivos. O sangue de uma família é análogo ao seu nome.  

A expressão “honrar o sangue do pai” é correlata de honrar o nome familiar. 

Neste contexto, não se pode deixar de lado a analogia popular entre a 

arcada dentária e a família: sonhar que perdeu um dos dentes é predição de que 

ocorrerá o falecimento de um membro da família. 

 

 

 

 

 

 



 53 

CAPÍTULO 5 - O FENÔMENO PSICOSSOMÁTICO SOB A ÓTICA 

JUNGUIANA 

 

 

5.1 O sintoma 

 

 

A abordagem Junguiana não se limita à concepção de que a formação 

sintomática tem apenas por objetivo esconder do indivíduo os impulsos conflituosos 

por meio de repressão e resistência.  

O sintoma revela que o indivíduo pode estar preso exageradamente num 

pólo das forças impulsivas, perdendo sua inteireza. A resolução do sintoma se daria 

quando da integração destas forças polares. Temos em Jung (1983) 

 
O processo natural da unificação dos contrários serviu de modelo e 
fundamento para um método que consiste essencialmente em provocar 
intencionalmente o que a natureza produz inconscientemente e 
espontaneamente integrá-lo à consciência e seus conceitos. (p.72) 
 

Pressupõe a abordagem Junguiana que todo sintoma traz em seu âmago 

uma orientação simbólica do inconsciente para a retomada de aspectos que, por 

alguma razão, estão dissociados da personalidade integral. O objetivo do sintoma, 

portanto, seria positivo. O que é desagradável é a sua vivência, sobretudo em se 

tratando de aspectos ainda não compreendidos (SILVEIRA, 2000; SHARP, 1991). 

O sintoma não compreendido fica se repetindo até que seu conteúdo 

simbólico, vindo do complexo, seja assimilado pela consciência (RAMOS, 2006). 

Percebe-se, deste modo, que na concepção Junguiana a formação 

sintomática não apenas defende o indivíduo do contato com pontos conflitantes por 

meio de repressão e resistência, mas, observa-se que o núcleo profundo da psique - 

o Self - cria formas para expressar, o mais claramente possível, uma mensagem 

simbólica recondutora ao caminho da individuação.  

Se de fato ocorrer a integração dos conteúdos simbólicos que vinham sendo 

expressos no sintoma, acontece uma auto-regulação espontânea capaz de liberar a 

libido represada na tensão entre as polaridades psíquicas. A resolução das 
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polaridades e a busca de novas metas evolutivas se dão através da “função 

transcendente”.7 

Deste modo, a investigação do significado do sintoma promove uma direção 

progressiva e um olhar prospectivo, entendendo que alguns movimentos que 

poderiam levar a retomada do caminho da individuação podem ser fomentados por 

meio de estados sintomáticos. 

Neste panorama, a consideração da etiologia do sintoma, passa a ser um 

complemento na busca da transformação do sintoma – não o seu maior objetivo. 

Tais distinções são fundamentais para que se compreenda a concepção Junguiana 

do sintoma presente nos fenômenos psicossomáticos. 

 

 

5.2 O sintoma no fenômeno psicossomático 

 

 

Ramos (2006) salientou que, nas manifestações sintomáticas orgânicas, 

tem-se a retomada de processos pré-verbais provindos de estágios infantis de 

desenvolvimento. Nestes indivíduos, a expressão abstrata do conflito não é possível 

e o sintoma orgânico faz esta representação, num nível concreto, corporal. O 

desenvolvimento simbólico se dá a partir de uma matriz somatopsíquica, 

representada pela mãe. Quando a mãe é suficientemente atenta às necessidades 

físico-emocionais do bebê, ela vai traduzindo em gestos e palavras estas 

necessidades e transpondo para o plano abstrato as vivências do bebê que estavam 

limitadas ao plano pré-verbal e concreto. A mãe e seu ambiente seriam os 

decodificadores, de processos corporais para o nível psíquico, promovendo a função 

transcendente. 

A criança, envolvida nesse processo, torna-se progressivamente capaz de ir 

nomeando aquilo que existia somente no plano concreto e construindo, deste modo, 

seu repertório simbólico-abstrato. É capaz de construir agora um corpo próprio des-

simbiotizado do da mãe, quando da díade primordial mãe-bebê, quando tinham “um 

só corpo para dois”, estabelecendo-se no mundo numa relativa homeostase 

                                                        
7 Função psíquica, fruto do estado de tensão e oposição entre a consciência e o inconsciente. Se 

expressa na forma de uma nova atitude frente ao tema de conflito e retira o indivíduo das 
polaridades. (JUNG, 1973) 
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psicofísica (McDougall, 1997). 

Neste contexto, será possibilitada a diferenciação progressiva entre o corpo 

do bebê e o corpo da mãe, bem como a diferenciação entre o mundo concreto-

somático e o mundo abstrato-psíquico. O bebê passaria a identificar seu próprio 

corpo abstratamente (RAMOS, 2006; MCDOUGALL, 1997). 

A ausência de uma mãe suficientemente provedora dificultaria a formação 

de um repertório simbólico-abstrato. Em tais circunstâncias, quando ocorre a 

formação de conflitos inconscientes, a via de expressão do complexo passa a ser 

predominante na polaridade concreta orgânica, isto é, com doenças somáticas.  

Não se sabe por que um indivíduo tende a manifestar seus conflitos de 

forma psíquica ou orgânica – o que se sabe é que aquele que somatiza perdeu a 

representatividade abstrata do conflito ou que, talvez, não tenha evoluído para a 

expressão abstrata deles.  

Na presença de uma mãe provedora, expressão do complexo tem uma 

evolução natural que parte inicialmente do corpo – como nos bebês – e evolui para 

expressões abstratas de representação, com o desenvolvimento da capacidade 

simbólico-abstrata do indivíduo.  

O indivíduo que somatiza fica estacionado em níveis primitivos da 

representação do complexo – tal qual o faz o bebê. Ao ser entendido em sua 

manifestação simbólica abstrata, o sintoma orgânico pode vir a perder sua finalidade 

representatividade concreta e é transposto para o nível psíquico, integrado à 

consciência. Uma vez integrado, diminui sua expressividade concreta, podendo 

melhorar o estado orgânico (Ramos, 2006). 

O símbolo contido no sintoma seria o mediador entre os elementos cindidos 

nas polaridades psíquica e orgânica de tais pacientes. 

Tendo em vista tais considerações, observa-se que conflito preso ao corpo 

na forma de sintoma orgânico precisa realizar uma passagem de nível, saindo de 

uma expressão concreta para outra abstrata. Tal movimento – denominado 

transdução8 - é facilitado e promovido pela psicoterapia, num movimento que 

envolva transduções do plano somático ao psíquico.  

                                                        
8 “A teoria da transdução trata da conversão ou transformação da energia ou informação de uma 

forma para outra (...). Cada um desses sistemas tem seu código e a transmissão de informações 
entre os sistemas requer que algum tipo de transdutor possibilite a conversão de códigos de um 
sistema para outro.” (Ramos, 2006, p.69).  
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Ramos (2006) refere ainda que “e-moção”, etimologicamente, refere-se a 

movimento psicofisiológico. Emocionar-se é colocar-se em movimento. As pesquisas 

apontam para a importância da emoção presente na informação. De nada adiantam 

os recursos de tratamento se não houver um envolvimento emocional que leve 

efetivamente o paciente “ao movimento” em busca da melhora.  

Deste modo, entende-se que a expressão do sintoma e de sua 

representação simbólica, promovidas pela psicoterapia, parecem ser capazes de “e-

mocionar” pessoas, levando-as a um movimento ativo em busca de melhora.  

A concepção psicossomática Junguiana, portanto, considera aspectos 

psicofísicos no trato das doenças. A questão que se impõe – e que foi o ponto zero 

do presente trabalho – é a de qual seria o efeito de uma psicoterapia, com tamanha 

consideração global do sintoma físico, em portadores de doença periodontal. 
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CAPÍTULO 6 - A PSICOTERAPIA BREVE 

 

 

6.1 Evolução 

 

 

As psicoterapias têm por objeto um ser complexo, composto por uma 

pluralidade de fenômenos e em constante processo de desenvolvimento. Seria um 

paradoxo, portanto, que as psicoterapias seguissem historicamente de modo 

imutável, cercando-se de um saber inquestionável. Tal postura garantiria a sua 

permanência numa tranqüila zona de conforto de saberes acabados, mas, pouco ou 

nada auxiliariam o ser humano o qual se propõe a tratar. 

Para serem capazes de acompanhar a natureza humana com suas 

metamorfoses e responder de maneira efetiva às suas necessidades, os métodos 

psicoterapêuticos precisaram também se deixar metamorfosear ao longo da história 

da psicologia. 

Alexander (1965) apontou para a necessidade de haver flexibilidade nas 

concepções da medicina e da psicologia a fim de que seus métodos possam se 

adequar aos pacientes e não os pacientes se adequarem aos seus métodos. 

Segundo Azevedo (1988), em seu início a Psicanálise precisava de um 

tempo longo pelo escasso conhecimento no campo das psicoterapias. Tal fato 

levava o paciente a ser, ao mesmo tempo, cuidado e estudado para compor a teoria 

de personalidade freudiana – o que exigia um tempo mais longo de relação 

terapêutica.  

Para Lemgruber (1997), a Psicanálise foi durante muito tempo uma 

“panacéia universal”, empregada na terapêutica de qualquer tipo de doença mental, 

sem nenhuma personalização que considerasse as necessidades dos pacientes.  

Seguindo naturalmente o processo evolutivo de todo método, a psicoterapia 

breve surgiu a fim de tornar viável o processo psicoterapêutico a uma gama de 

pacientes que ficava em descoberto, face unicamente ao tratamento de longa 

duração (AZEVEDO, 1988; KNOBEL, 1986). 
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6.1.1 A psicoterapia breve no Brasil 

 

 

Mathilde Neder foi pioneira na aplicação de trabalhos focais e de curta 

duração em pacientes pré-cirurgicos, em 1954, na Clínica de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital das Clínicas – USP. Ali iniciou os primeiros trabalhos 

extra-oficiais em psicoterapia breve. Os primeiros trabalhos sistemáticos surgem na 

década de 70, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (FERREIRA-SANTOS, 1997). 

 

 

6.2 Proposta, definição e características 

 

 

A proposta da psicoterapia breve é a de realizar um processo terapêutico 

num espaço de tempo reduzido em comparação com as abordagens de longa 

duração; não se propõe a realizar mudanças profundas na personalidade, mas, 

centraliza sua atenção numa área considerada nuclear na gênese do conflito atual 

(MELO 1998; FERREIRA-SANTOS, 1997; YOSHIDA, 1990). 

Entre as indicações para a psicoterapia breve, temos principalmente: 

vivências de crise que pedem intervenção rápida, ausência de motivação para um 

processo mais longo e profundo e queixas circunscritas a uma problemática focal, 

cujo trabalho possa vir a repercutir para o restante da personalidade (AZEVEDO, 

1988; FERREIRA-SANTOS, 1997; YOSHIDA, 1990). 

Também podemos acrescentar - e nisto se fundamenta a escolha deste 

método para o presente estudo – a importância de sua indicação no tratamento de 

fenômenos psicossomáticos, pois, em função do tempo reduzido de sua duração, 

apresenta-se essencial para o paciente cuja saúde esteja comprometida, ou até 

mesmo, cuja vida esteja em risco. 

 

Tempo de duração do processo  

O tempo de duração é mais curto, em comparação com processos de longa 

duração.  No entanto, levando-se em consideração as diferentes formas de vivência 
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temporal, nas quais o homem modifica as vivências concretas do tempo segundo o 

seu significado, o termo “curto” pode ser repensado.  

Em termos do enquadre, o tempo de duração do tratamento é estabelecido 

levando-se em conta o tipo de patologia, o estado de ego do paciente, mecanismos 

de defesa usuais, conflito atual, aspectos sociais, emocionais, econômicos e 

geográficos. Desta forma, não temos um tempo “curto”, mas, “suficiente”, conferindo 

especificidade ao método breve. 

 

Objetivos Terapêuticos 

Os objetivos são restritos ao foco, considerado o emergente atual de 

conflitos profundos. Knobel (1986) alerta para a necessidade de o terapeuta 

renunciar à onipotência de sempre querer abarcar toda a personalidade do paciente 

na resolução do conflito.  

Tem-se como premissa que quando se consegue a resolução focal todo o 

restante da personalidade se beneficia, num efeito em cadeia denominado “efeito 

carambola”. Acompanhamentos longitudinais em follow-ups observaram que a 

irradiação dos benefícios da resolução focal se faz notar após anos do término do 

tratamento (LEMGRUBER, 1997). 

 

A Transferência 

A transferência não se constitui no eixo central da psicoterapia breve e nem 

a neurose de transferência é estimulada, como ocorre na Psicanálise de longa 

duração (KNOBEL, 1986)  

A neurose de transferência é evitada a qualquer custo, pois, traz regressão e 

dependência ao paciente. Deve ser interpretada logo que surja, de modo diluído, 

referente às figuras outras que não a do terapeuta (FERREIRA-SANTOS,1997; 

KNOBEL, 1986; LEMGRUBER,1997). 

A transferência negativa é interpretada imediatamente e a transferência 

positiva é incentivada e posterga-se sua interpretação, pois, facilita o processo 

terapêutico promovendo aliança, vínculo e envolvimento no processo terapêutico 

(BRAIER, 1997). 
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A Experiência Emocional Corretiva (EEC) 

A experiência relacional entre terapeuta e paciente oferece nova 

oportunidade do paciente reviver, projetivamente, antigas relações com figuras 

emocionalmente importantes da infância.  Padrões arcaicos são trazidos à tona, 

porém, agora de forma a contar com recursos defensivos da personalidade do 

paciente adulto e com o ambiente seguro da psicoterapia (LEMGRUBER, 1997). 

As intervenções são planejadas para tal finalidade e a função do terapeuta 

será a de exercer um contra-papel, oposto ao das figuras primitivas, de modo a 

poder complementar as necessidades relacionais do paciente. Desta forma, o 

paciente vê como possível a existência de padrões relacionais para além daqueles 

da ótica de sua neurose (BRAIER, 1997; FERREIRA-SANTOS, 1997; KNOBEL, 

1986; LEMGRUBER, 1997; YOSHIDA, 1990). 

 

A Contratransferência 

 A contratransferência é considerada uma ferramenta a mais na 

compreensão do paciente. Pode orientar o terapeuta nas intervenções e 

interpretações da experiência emocional corretiva, uma vez que o toca 

emocionalmente e permite que faça inferências de como o paciente toca 

emocionalmente as pessoas de sua convivência (BRAIER, 1997; FERREIRA-

SANTOS, 1997; LEMGRUBER, 1997). 

 

O Foco 

Ao contrário do trabalho multifocal das abordagens longas, em psicoterapia 

breve a atenção terapêutica e os objetivos de melhora concentram-se num foco 

principal, caracterizado por material consciente e inconsciente, preponderantes na 

gênese do conflito atual.  

O foco a ser trabalhado surge de uma hipótese derivada do tipo de 

funcionamento psíquico do paciente, cuidadosamente levantado por uma avaliação 

diagnóstica. É a área sobre a qual recai a atenção do terapeuta e do paciente, 

sentida como o ponto de convergência dos problemas atuais, embora guarde íntima 

relação com a história pregressa do paciente (BRAIER, 1997; FERREIRA-SANTOS, 

1997; LEMGRUBER, 1997, YOSHIDA, 1990). 

A atenção do terapeuta é predominantemente seletiva, procurando delimitar 
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sua escuta e intervenção no foco. Isto não quer dizer que se elimine do processo 

terapêutico a atenção flutuante descrita pela Psicanálise tradicional.  

A atenção flutuante é condição para uma psicoterapia que permite 

associações livres – que ocorrem dentro do foco - e oferece um panorama geral que 

contextualiza conteúdos focais, dando-lhes sentido no do relato do paciente.  

Se o terapeuta não alterna atenção flutuante e seletiva corre o risco de 

realizar uma psicoterapia restrita à consciência, porque não se concebe associação 

livre senão com atenção flutuante. O terapeuta seleciona, com a atenção seletiva, o 

material focal para, em seguida, solicitar associações livres dentro deste foco, 

lançando mão da atenção flutuante (BRAIER, 1997). 

 

O Conflito Nuclear 

Ocultos na temática atual evidenciada pelo foco, residem conflitos arcaicos, 

reconhecidos como importantes fatores na gênese da neurose. Entre eles, o 

terapeuta investiga um, considerado o conflito nuclear da etiologia do sintoma 

(LEMGRUBER, 1997). 

 

O Terapeuta 

Parte-se do princípio de que uma postura próxima e calorosa do terapeuta 

oferece maior segurança e, em decorrência disto, um campo fértil para a 

transferência positiva (KNOBEL, 1986). 

Pressupõe-se, igualmente, que tal postura possa facilitar o estabelecimento 

de vínculo e aliança terapêutica, ambos componentes importantes para uma 

psicoterapia bem sucedida. A aliança e o vínculo terapêuticos já eram incentivados 

na Psicanálise tradicional e são essenciais na psicoterapia breve - na qual o tempo 

reduzido pede profunda colaboração entre terapeuta e paciente (LEMGRUBER, 

1997). 

A regra de abstinência também é negligenciada e o terapeuta se vê livre 

para maior número e diversidade de intervenções verbais, conferindo flexibilidade a 

sua atuação. 

A intervenção terapêutica caracteriza-se por atividade e prontidão, composta 

de clarificações, confrontações, clareamentos, questionamentos e até mesmo 

interpretações (FERREIRA-SANTOS, 1997). 
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O Setting ou Enquadre 

As sessões são realizadas com paciente e terapeuta frente a frente, numa 

freqüência que varia de uma (no máximo duas) vez por semana, o tempo de 

duração da sessão é estabelecido de acordo com as condições de cada paciente, 

numa faixa que vai de trinta a cinqüenta minutos, sendo que a duração de quarenta 

e cinco minutos parece ser a que mais freqüentemente se ajusta ao trabalho da 

psicoterapia breve (BRAIER, 1997; FERREIRA-SANTOS, 1997; KNOBEL, 1986). 

 

A Alta  

A alta acontece tendo o paciente alcançado a melhora sintomática dentro do 

foco trabalhado, porém o objetivo da terapia se estende na medida em que se 

observa que após o término os benefícios obtidos na área focal estendem-se pela 

personalidade total do paciente (LEMGRUBER, 1997) 

É necessário que terapeuta e paciente considerem a viabilidade da alta 

quando se depararem com a resolução dos problemas iniciais, relativos ao foco. 

Deve-se abdicar da fantasia de “melhora” e ter-se como objetivo o alívio, a 

atenuação, às vezes a transformação e eventualmente a eliminação total dos 

sintomas (KNOBEL, 1986; LEMGRUBER, 1997). 

O fato de o paciente já saber desde o início que o processo é mais curto 

reduz a dificuldade de separação na alta. Ele vai elaborando a separação ao longo 

das sessões. A ligação menos regressiva também promove uma reação mais 

tranqüila, sem regressões, transferências negativas ou medo de seguir sua vida 

sozinho (CORDIOLI, 1998). 

 

Indicações e contra-indicações 

Resumidamente, teríamos como indicações: estrutura egóica forte e 

inteligência normal; boa motivação para mudança; presença de problemática focal e 

capacidade para focalizá-la e capacidade de efetuar vínculo e aliança terapêutica. 

Em relação às circunstâncias de vida em que o paciente se encontra, Knobel 

(1986) refere que a psicoterapia breve vem mostrando-se cada vez mais útil em 

situações existenciais diversas, não ficando limitada às situações de crise. 
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CAPÍTULO 7 - A PSICOTERAPIA BREVE JUNGUIANA 

 

 

A psicoterapia breve nasceu do método psicanalítico. Com a sua evolução, 

no entanto, o método breve começou a expandir-se para outras abordagens, entre 

elas, para a abordagem Junguiana.  

Como ocorreu na Psicanálise, a psicoterapia Junguiana de longa duração 

ficava restrita a poucos, não atingindo grande parte da população. Deste modo, a 

aplicação da dinâmica do método da psicoterapia breve na abordagem Junguiana foi 

fruto da necessidade de se apresentar maior flexibilidade em seu emprego.  Mais 

uma vez, recorrendo a BLOOM, “é breve por necessidade, não por falta” (Bloom, 

citado por Lemgruber, 1997, p.29). 

Hall (1995) referiu que a análise Junguiana encontra-se em processo de 

enriquecimento e expansão, integrando novas técnicas à visão clássica, sem 

distanciar-se de seus princípios: 

 
À medida que a análise Junguiana for se tornando um campo mais estável 
de prática, encontrará aplicações mais amplas em modalidades de 
tratamento diferentes da abordagem clássica (...) influenciados e orientados 
pela compreensão da psique fornecida pela análise clássica. (HALL, 1995, 
p.156) 
 

Termina sua idéia, ressaltando que os analistas Junguianos enriquecem 

duplamente a prática da psicologia analítica com a inserção de modalidades 

diferentes da clássica: promovendo maior compreensão da psique e possibilitando 

que a análise Junguiana seja levada a “uma gama mais ampla de aplicações 

clínicas.” (p.156) 

Encontrar elementos de afinidade entre a psicoterapia breve psicanalítica e a 

Psicanálise de longa duração é relativamente óbvio, dada a sua origem. Encontrar 

elementos afins entre a psicoterapia breve e a abordagem Junguiana torna-se mais 

complexo.  

No entanto, um olhar cuidadoso e atento consegue encontrar vários 

elementos comuns entre as filosofias do método breve e da psicologia Junguiana, 

tornando a união destas duas modalidades não apenas possível, mas, aconselhável. 

A seguir, será realizada uma aproximação entre os elementos essenciais da 

psicoterapia breve psicanalítica e alguns elementos importantes da abordagem 
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Junguiana, de forma a explicitar a congruência entre os pressupostos dos dois 

métodos terapêuticos.  

 

 

7.1 Afinidades entre a psicoterapia breve e a abord agem Junguiana 

 

 

Melo (1997) observo afinidades entre a postura do terapeuta na a 

psicoterapia breve e na abordagem Junguiana. Ambos os métodos pressupõem a 

fundamental importância da qualidade do encontro analítico, propiciam condições 

para que ele ocorra de forma próxima e calorosa e não se preocupam com as regras 

de abstinência e neutralidade do terapeuta. Tem-se um terapeuta participativo, mais 

falante e que se apresenta mais humanizado. 

Tanto na psicoterapia Junguiana quanto na breve, como se pode ver, há 

uma relativa diminuição da distância entre paciente e terapeuta, mantida e 

promovida pela Psicanálise clássica. Tal padrão verticalizante promotor de uma 

relação de poder entre ambos é substituído por outro, horizontalizante, no qual a 

hierarquia é minimizada através de uma parceria, visando o bom andamento do 

processo terapêutico.  

Jacoby (1995) ressaltou que terapeuta e paciente sentam-se proximamente, 

num interesse mútuo e consciente. 

O setting terapêutico Junguiano é frente a frente como na Psicoterapia breve 

e o contato visual possibilita que o paciente veja o terapeuta, perceba suas reações, 

ao contrário de quando da presença do divã psicanalítico, no qual o terapeuta se 

torna uma voz, não é visto. Tal distância facilita a regressão transferencial, o que 

nem na Psicoterapia breve nem na Junguiana se busca (JACOBY, 1995; MELO, 

1997; STEINBERG, 1995).  

Em ambos os métodos, procura-se o estabelecimento do rapport e do 

contrato terapêutico desde o início – acreditando-se numa aliança de trabalho e num 

tipo de vinculação terapêutica onde o paciente é parte ativa (MELO 1997).  

A atividade do paciente a qual pressupões a Psicoterapia breve apresenta-

se em perfeita sintonia com o conceito Junguiano de individuação: trata-se de uma 

jornada solitária. Tal característica decorre da natureza do processo de individuação 
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que visa, primordialmente, a diferenciação de padrões da psicologia geral coletiva – 

embora, como meta também contemple a integração com a coletividade (JUNG, 

1982 [1934]).  

Ninguém, a não ser o próprio indivíduo, pode percorrer sua individuação, o 

que pede uma postura ativa de confrontação de aspectos internos. Para tal, é 

fomentada na terapia Junguiana uma relativa independência entre paciente e 

terapeuta, defendido pela psicoterapia breve, ao contrário da postura psicanalítica 

tradicional. 

A transferência analítica é tratada de modo semelhante na psicoterapia 

breve e na Junguiana. Em ambas, minimiza-se a importância de processos 

transferenciais, embora Jung não desvalorize a transferência – considerando-a “um 

elemento criativo, cujo objetivo é construir um caminho para sair da neurose” 

(STEINBERG, 1995, P.12). 

Não se promove a neurose de transferência e a relação terapêutica é 

valorizada em seus aspectos do presente. È no encontro e no relacionamento atual 

entre terapeuta e paciente que se centra o trabalho. 

Jacoby (1995) assinalou estes aspectos da relação terapêutica na visão 

junguiana: 

 
Contrastando com Freud e mais ainda com psicanalistas contemporâneos, 
Jung dava mais importância às relações humanas na situação analítica do 
que à transferência e à sua interpretação (p.81). 
 

A proposta de se trabalhar os fenômenos da transferência de forma mais 

próxima da consciência, conforme propõe a Psicoterapia breve, é ratificada pela 

psicoterapia Junguiana. Em ambas, o terapeuta trabalha a transferência 

relacionando seus componentes inconscientes a conteúdos conscientes. Atualiza a 

transferência com vivências mais próximas da consciência do paciente e a 

ampliação só ocorre em níveis mais avançados da análise (JACOBY, 1995; 

STEINBERG, 1995). 

O conceito de experiência emocional corretiva (E.E.C.) da psicoterapia breve 

aproxima-se muito da idéia Junguiana de que a proximidade na relação terapêutica 

promoveria um temenos analítico dentro do qual se desenvolveria “um sentimento 

solidário de amizade entre duas pessoas diferentes (...) quando a atitude eu-você é 

dominante” (JACOBY, 1984, p. 84). 
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A psicoterapia breve não hesita em integrar o macrocosmo do paciente – 

seu mundo fora dos limites do setting da análise - como campo para o seu método 

de ação. O terapeuta indica algumas tarefas para o paciente a fim de propiciar o seu 

desenvolvimento. Acredita-se que lá fora estão grandes oportunidades de realização 

de E.E.C., chamadas E.E.Cs extra-analíticas, que estão ao redor do paciente com 

mais freqüência que na análise semanal. Além disso, após a alta tais oportunidades 

do meio do paciente continuam a existir (LEMGRUBER, 1987). 

Sabe-se que Jung também não tinha receio em determinar algumas tarefas 

para o paciente realizar fora do contexto analítico – transcrições de sonhos, 

trabalhos expressivos, etc. Portanto, para ambos os métodos, o setting analítico – 

embora importantíssimo como o grande temenos da transformação – poderia ser 

acrescido do macrocosmo do paciente (FADMAN & FRAGER, 1986). Nisto reside 

uma ampliação do alcance das experiências vitais do paciente, bem como o mobiliza 

a ser agente no próprio processo analítico. 

O método Junguiano ressalta a importância do trabalho com as imagens 

internas, insistindo na confrontação do ego com tais imagens. O paciente atém-se 

aos símbolos internos, num movimento de introversão tanto da energia psíquica 

quanto da sua atenção. Tal centroversão nas imagens facilita a focalização. 

Conforme assinalou Melo (1997): 

 
A mobilização do processo criativo do indivíduo facilita a agilização e a 
focalização da psicoterapia, ampliando o campo da consciência e assim, 
favorecendo o fortalecimento do ego deixando-o mais apto à integração de 
imagens que anteriormente estavam dissociadas (p.22). 
 

Podemos notar, portanto, várias congruências entre o trabalho proposto pela 

psicoterapia Junguiana e a psicoterapia breve, justificando, assim, a junção dos dois 

métodos.  

O trabalho criativo característico do método Junguiano apresenta  sintonia 

com a psicoterapia breve. As técnicas Junguianas facilitam a focalização do paciente 

no conflito, sendo esta uma das premissas básicas do método breve. 
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CAPÍTULO 8 - AS TÉCNICAS EXPRESSIVAS E A ABORDAGEM 

JUNGUIANA 

 

 

8.1 A expressão simbólica através da criatividade 

 

 

A psicologia Junguiana considera que o desenvolvimento e o equilíbrio 

psíquicos só são possíveis através de estreita relação entre o indivíduo e seu 

inconsciente. Compreende que os conteúdos inconscientes se expressam por uma 

linguagem simbólica, contida em sonhos, imaginações, criações artísticas e até 

mesmo nos sintomas (JUNG, 1982). 

Jung foi pioneiro na introdução da arte e das técnicas expressivas criativas 

na psicoterapia. Seu intuito foi o de facilitar a expressão e o contato com as imagens 

e com a linguagem simbólica do inconsciente. Hoje, a abordagem Junguiana dispõe 

de um arsenal de técnicas expressivas criativas que se expandiram através de 

novas contribuições de terapeutas Junguianos.  

Tais técnicas evidenciam a vertente simbólica do conflito – por vezes não-

verbal – trazendo à tona processos inconscientes que até então se encontravam 

inomináveis. 

Na psicossomática, Ramos (2006) destacou que não se pode reduzir o 

símbolo à sua polaridade abstrata e verbal, pois, ele também envolve aspectos 

concretos e não verbais. Apontou que o símbolo surge como o terceiro fator na 

polaridade mente-corpo e que um complexo sempre tem uma expressão corporal. A 

doença orgânica tem uma representação simbólica referente, que é expressa tanto 

de forma abstrata verbal quanto concreta corporal.  

O próprio Jung relatou em “Memórias, Sonhos e Reflexões” a sua maneira 

pessoal de usar a construção com areia nas margens do lago, em sua casa.  

Referiu que tais construções provocavam nele uma série de fantasias e lhe 

ensinaram que existe um rito de passagem – através das imagens - para as idéias e 

os sentimentos que vale a pena ser vivenciado. Em todos os momentos em que 

precisou orientação psíquica mais profunda, Jung recorreu a trabalhos criativos e 

expressivos, tais como pinturas, desenhos e esculturas. Neste testemunho, Jung 
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trouxe a tona pontos que deram o aval para o trabalho com técnicas expressiva não-

verbais em psicoterapia (AMMANN, 2002). Para Jung (1991) o impulso criativo é 

inerente ao homem, conforme referiu: 

 
O anseio criativo vive e cresce dentro do homem como uma árvore no solo 
do qual se extrai seu alimento. Por conseguinte, faríamos bem em 
considerar o processo criativo como uma essência viva implantada na alma 
do homem. (JUNG, 1991, par. 115). 
 

Tais constatações não deixam dúvida a respeito da função psíquica auto-

reguladora de expressões criativas. Jung ([1922] 1991) ainda apontou que, tanto na 

obra previamente planejada - intencionalidade objetiva - quanto naquela totalmente 

expressiva e não planejada, surgem inevitavelmente expressões do inconsciente. 

Tal característica se deve à natureza simbólica do processo criativo, a qual sempre 

nos remete às esferas mais amplas, muito além da capacidade de compreensão da 

consciência. 

Bernardo (1994) assinalou que, assim como o olho humano não é capaz de 

focalizar diretamente a luz do sol, a integridade psíquica do ser estaria posta em 

risco caso tentasse assimilar conteúdos inconscientes sem a mediação simbólica.  

Os gregos denominaram de Hybris a todos os atos nos quais o homem 

ultrapassa sua medida humana. Por outro lado, manter-se na sofrocine indica 

cautela e respeito pela grandeza dos deuses. O homem incauto que ultrapassa seu 

limite é punido. Héracles, por exemplo, foi punido com a loucura. (FRANCISCATO, 

2003). 

Da mesma forma, aproximar-se desmedidamente de conteúdos 

inconscientes sem a necessária cautela pode acarretar “punições” – no caso, sob a 

forma de sintomatologia física e/ou psíquica. A cautela, muitas vezes, surge na 

forma da mediação das técnicas expressivas.   

A forma material proveniente da atividade expressiva contém e delimita a 

força do inconsciente facilitando a integração de conteúdos que poderiam ameaçar a 

integridade do ego se lhe fossem apresentados sem a sutileza da representação 

simbólica. 

O objeto material protege e encoraja o aprofundamento de temas 

emocionais, pois, “oferece a neutralidade necessária ao encontro com as imagens 

carregadas de emoção, de resistência e de entraves psicológicos” (GOUVÊA, 1989, 

p.32). 
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A este respeito Anspach (2000) referiu que através da arte o criador pode ter 

lampejos, numa espécie de “fala do Self”, porém, numa atitude distanciada na qual a 

matéria criada media a força do conteúdo inconsciente. Trata-se de uma forma de 

contato capaz de preservar a consciência e manter o limite do centro egóico, sem 

que haja o sucumbir do ego à grandeza da totalidade sélfica, o que o devolveria ao 

caos urobórico. 

A presença do terapeuta quando da produção simbólico-expressiva também 

se apresenta benéfico. A testemunha silenciosa deste controla eventuais excessos 

da força do inconsciente. 

A figura continente do terapeuta encoraja a investigação de conteúdos 

inconscientes e protege a integridade do ego. A relação terapêutica promove e ao 

mesmo tempo estabiliza o fluxo de transformação que decorre do processo de 

descida ao inconsciente (BRADWAY, 1996; SHAIA, 2001). 

 

 

8.2 Algumas das práticas  

 

 

8.2.1 O desenho, a pintura e a colagem 

 

 

O desenho, a pintura e a colagem viabilizam as mensagens do inconsciente, 

que são “transmutadas” numa linguagem mais racional, mais acessível ao ego. Tais 

atividades possibilitam uma forma de contato profundo, de uma forma não racional, 

o contato simbólico (Silveira, 2000). 

De acordo com Ammann (2002), a nossa consciência possui basicamente 

três níveis, uma “consciência austera, pobre de emoções (...) expressa através de 

pensamentos lógicos e coerentes. É a consciência racional” (p.55). 

Prossegue definindo outro nível, o de: “uma consciência mais difícil de 

descrever, que se expressa mais através de imagens, emoções, sentimentos e 

intuições (...).Tal consciência figurativa e imaginativa está mais perto do inconsciente 

(p.56).  
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E explicita ainda o nível de consciência “corporal, a mais difícil de ser 

descrita por palavras. (...) só pode ser vivenciada e descrita com acerto através do 

corpo (p.56). Refere ainda que “o corpo tem uma espécie de consciência que não 

está em ligação com o pensamento racional, e sim com o mundo da representação 

das imagens” (p.71).  

Manchover (1967) parte do princípio de que o desenho do corpo fornece 

dados para o estudo da personalidade e possibilita a expressão do eu e do corpo no 

mundo. A imagem corporal desenhada é portadora da representação da imagem 

que uma pessoa tem de si própria.  

A colagem tem, em última análise, uma função parecida com a do desenho, 

uma vez que se constitui numa representação por imagens. Contudo, Ramos (2002), 

em prefácio do livro “Psicoterapia do jogo de Areia” de Ammann, assinalou que 

algumas técnicas, como pintura e modelagem, podem inibir aqueles que não se 

sentem aptos para tal expressão artística. Na ocasião, falando do jogo de areia, 

ressaltou a vantagem das miniaturas “prontas”, como possibilidade expressiva 

menos geradora de ansiedade de desempenho.  

 

 

8.2.2 Modelagem com argila 

 

 

Bernardo (1994) apontou que a modelagem com qualquer material 

representa a materialização das idéias através da transformação das formas no 

espaço. Tal movimento pode suscitar a maleabilidade de conteúdos emocionais 

cristalizados. Facilita a capacidade de pensar e ponderar e a possibilidade de 

descobrir-se como ser consciente de si.  

O trabalho com argila pode incentivar a tomada de contato com conteúdos 

inconscientes profundos através do material especial em que ela se constitui.  

Melo (1998) destacou que, pelas características plásticas e regressivas do 

barro, as formas que dele se originam possibilitam acesso a conteúdos que até 

então estavam obscurecidos no inconsciente.  

Para Gouvêa (1989), arquetipicamente, o barro é a matéria que deu origem 

ao homem, como descreve o Gênesis e o trabalho com argila mobiliza projeções de 
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conteúdos profundos do inconsciente. Por meio do corpo-a-corpo com este material 

que amorfo, que recebe todas as formas, tem-se facilitada a regressão ao conteúdo 

do conflito. A concretude da forma não deixa que a emoção dos conteúdos ameace 

o ego.  

A presença da escultura se mostra facilitadora da manutenção de um 

espaço de realidade, através de sua concretude e forma definida. Torna-se mais 

fácil entregar-se ao aprofundamento inconsciente tendo por compensação a forma e 

a concretude da escultura que remetem ao controle egóico. 

Gouvêa (1989) ainda ressaltou outro importante aspecto: ao se utilizar o 

objeto material na análise, este é impregnado pelos estados afetivos de quem o 

construiu “é o encontro com o fenômeno e não mais com um discurso infindável 

sobre o fenômeno” (p.33).  

 

 

8.2.3 A técnica de visualização de Epstein 

 

 

Epstein (1989) referiu que as imagens mentais regulam o funcionamento 

físico, emocional e intelectual, mediando corpo e mente.  Há uma intensa conexão 

entre sensações, emoções e imagens, de modo que, o se acionar mentalmente uma 

imagem, são acionadas conjuntamente, uma série de emoções e sensações. 

Descreveu uma série de possibilidades imagéticas tanto para patologias físicas 

quanto psíquicas. 

Supôs que mente e corpo trabalham juntos e o imaginário é um sistema de 

comunicação entre eles. Ao se evocar uma transformação em imagens, esta pode 

suscitar modificações fisiológicas, visto que – como afirma o autor - a mente pode 

instruir o corpo a organizar-se e as imagens trariam direções novas e criativas para 

tal organização.  

A visualização da boca é particularmente importante para patologias que 

envolvem o trato bucal e os dentes. Muitos autores a relacionaram com a culpa e a 

agressividade contidas. Para Navarro (1987) “toda ortodontia e as enfermidade 

dentárias reportam a essa frustração oral com culpabilidade reativa” (p.56).  
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Navarro (1987) empreendeu trabalhos de intervenção na couraça oral, 

atribuída às afecções odontológicas. Encontramos afinidades entre as idéias de 

reich e Jung. Esta impressão é endossada por Conger (1993), que assinala que 

Jung e Reich tinham muitos pontos teóricos em comum: “ambos desenvolveram 

meios não verbais de trabalhar com a psique, que a seu ver evocavam as mais 

profundas expressões de Self. Reich trabalhou com a energia e o corpo, Jung, com 

imagens e símbolos” (p.22).  

 

 

8.2.4 A imaginação dirigida 

 

 

Kast (1997) apontou que a imaginação ativa foi proposta por Jung para 

auxiliar o paciente no diálogo com suas imagens inconscientes. Através do discurso 

sobre elas, fomenta-se o surgimento de conteúdos profundos e o ego é reforçado. 

Na proposta original de Jung a imaginação ativa só acontecia nos estágios 

finais de análise, - na eminência do paciente se tornar independente do terapeuta - 

sem nenhuma intervenção.  

Com o seu uso clínico, a imaginação ativa foi sendo adaptada para uma 

forma mais diretiva por alguns autores (Sanford, 1986; Kast, 1997) e permite que o 

terapeuta conduza – muito levemente – as imagens, na intenção de orientar a 

consciência na exploração de conteúdos profundos.  

Kast (1997) referiu que “não é apenas uma questão de entrega-se 

passivamente ao nosso mundo das imagens deixando-se levar por elas” (p.34). Mais 

adiante, sobre a possibilidade de interferência do terapeuta nas imagens: “há 

pessoas que falam durante o processo imaginativo, Isso pode ser muito útil se o 

terapeuta deseja interferir na imaginação e ajudar o imaginante” (p.36). 

A autora valida a intervenção ativa do terapeuta no fluxo das imaginativo 

dizendo que o envolvimento dos dois com as imagens confere um caráter de 

importante profundidade na relação terapêutica, sendo permitido ao analista assumir 

parte do ego de seu paciente, se for necessário. 

Sanford (1986) descreveu a imaginação ativa como um procedimento 

que consiste na interação da consciência com imagens do inconsciente. A fonte das 
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imagens pode ser um sonho, uma fantasia, um acontecimento cotidiano que se quer 

reexaminar, um estado de humor, um sentimento que se queira compreender 

profundamente ou um estado físico. 

Encontramos particularmente em Kast (1997) o destaque do emprego da 

imaginação ativa para a exploração de estados físicos. Refere que “o corpo pode 

assumir o lugar dos motivos a partir dos quais criamos as representações” (p.172). 

Destaca a autora que se pode imaginar partes específicas do corpo e isso é 

feito quando se quer explorar estados sintomáticos como os de dor ou se quer 

“descobrir o que o corpo nos tem a dizer (...) quanto mais cheias de fantasias forem 

as imaginações, mais elas terão a dizer sobre nós e sobre a relação que mantemos 

com nossos órgãos (p.172). 

Para ambos os autores, parte-se de um estado de relaxamento corporal e 

psíquico, escolhe-se uma imagem como ponto de partida, concentra-se nela, 

observa-se a forma como ela se apresenta. A evolução das imagens pode ocorrer 

de forma passiva ou com interferência nos acontecimentos, ou ainda, alternado 

ambas as posições, com a finalidade se apreender as imagens do inconsciente.  

O método original de Jung não previa a utilização da técnica em grupo, 

porém, com a evolução da atuação Junguiana para além dos processos terapêuticos 

unicamente individuais, adaptou-se a imaginação ativa para processos grupais 

Kast (1997) descreveu que quando trabalha em grupo, procede com as 

fases de relaxamento e imaginação como no método individual e, logo após, cada 

membro conta para o outro suas imaginações e desenham as imagens. 

É importante, prossegue a autora, que se dê o registro das imagens para 

que ocorra a objetivação do inconsciente. Ao registrá-las, entra-se em contato com o 

inconsciente e pode-se também discuti-las. 

Ressalta-se que a imagem concretizada – mesmo que se apresente 

assustadora ao paciente – não ficará mais reprimidas totalmente. A forma ou a 

vivência produzida já trazem parte dela para a consciência. 
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8.2.5 Atividades com o corpo 

 

 

8.2.5.1 Atividade corporal com movimentação ativa e  passiva de empurrar e ser 

empurrado 

 

 

FARAH (1995) discutiu a importância de trabalhos corporais em grupo com o 

movimentos de contato com as mãos, propondo uma atividade de dança na qual se 

trabalha sentimentos e sensações de levar e ser levado. 

A autora observou que o trabalho de oposição de forças, de levar e ser 

levado serve à interpretação de resistências e dificuldades em lidar ou expressar 

oposição. Ressaltou que tal exercício corporal pode ampliar a capacidade de 

percepção da própria força e de como a utiliza nas relações interpessoais.  

Assim, a vivência corporal de movimentação ativa (levar na dança, empurrar 

alguém, etc.) e movimentação passiva (ser levado na dança, ser empurrado por 

alguém, etc.) pode suscitar analogias com situações relacionais nas quais, 

respectivamente, o indivíduo se sente pressionando ou sendo pressionado e refletir 

sobre suas emoções e reações.  

 

 

8.2.5.2 O relaxamento 

 

 

Quando em estado de relaxamento, o indivíduo entra em profundo contato 

com as emoções. Para Kast (1997) no relaxamento, as emoções se apresentam em 

sintonia com o ego e cria-se um círculo vicioso no qual a experiência com imagens e 

emoções aprofunda tal estado, promovendo mais conteúdos. 

Num enfoque fisiológico, LIPP (1997) salientou que no estado de 

relaxamento muscular, verifica-se uma série de alterações do sistema autonômico 

do organismo (cardíaco, respiratório, pressórico, etc.), ao mesmo tempo em que 

pode auxiliar em processos de elaboração da ansiedade, agressividade e medo.  
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Wahba (1982), num trabalho de avaliação das mudanças que um curso de 

relaxamento provocaria nos alunos, constatou, por meio de desenhos, um aumento 

da conscientização e vivencia corporais.  

Tais constatações, certamente, validam o uso da técnica de relaxamento 

num grupo cujo foco é uma doença orgânica. 

 

 

8.2.6 Os sonhos 

 

 

Gallbach (2003) explicitou que o método Junguiano de interpretação de 

sonhos difere da associação livre linear, proposta pela Psicanálise, visto que o 

método Junguiano compreende os sonhos como representante legítimos de uma 

realidade interior não deformada pela repressão. O caráter obscuro de seus temas 

se deve à natureza irracional que rege os processos inconscientes. 

Bosnak (1994) realiza um trabalho com os sonhos por ele denominado “o 

texto de um sonho”, no qual o sonhador escreve o sonho e procura extrair dele cerca 

de cinco partes ou palavras. O significado simbólico destas partes é primeiramente 

associado pelo paciente e depois é amplificado até que o conteúdo bruto se 

transforme em metáfora. 

O método de se trabalhar com sonhos pode envolver meditação sobre as 

imagens oníricas, dramatização das situações que se desenrolaram, diálogos com 

suas figuras e objetos e expressões artísticas em geral. Tais atividades auxiliam na 

assimilação dos símbolos oníricos (WHITMONT & PERERA, 1995). 

A interpretação de sonhos no contexto grupal é realizada por Hall (1997) que 

salientou que o processo de grupo evidencia estados de ego-afeto imediato, tal 

como ocorre nos sonhos. Os pacientes compartilham os sonhos com os membros o 

grupo que podem ampliar seus conteúdos.  

Silveira (2000) ressaltou que doenças orgânicas também são representadas 

nos sonhos e ilustrou com um caso de um portador de doença inflamatória que 

sonhou com uma fornalha em chamas. Analisou metaforicamente como sendo o 

calor da inflamação. Conclui que corpo e psique são interligados e que a psique 

sempre sinaliza quando a saúde física se encontra em perigo. 
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8.2.7 A interpretação de mitos e contos 

 

 

Os mitos e contos de fadas são uma expressão pura e direta do inconsciente 

coletivo. Sendo assim, podem cumprir o papel orientador da psique, pois seus temas 

e personagens seriam correlatos arquetípicos (VON-FRANZ, 1990).  

A autora referiu que contos e mitos teriam como origem as projeções de 

vivências emocionais marcantes para a humanidade. Assim, ao se ouvir contos e 

mitos o indivíduo reata com suas origens ancestrais.  

No processo terapêutico, contos e mitos podem ser contados ou lidos para o 

paciente afim de que este se depare com conteúdos simbólicos potencialmente 

capazes de mobilizar formas diversas de atitudes, valores e sentimentos (Silveira, 

2000). 

Von-Franz (1990) explicitou que um conto ou mito promovem a identificação 

do leitor com o herói e suas peripécias. A personalidade do herói identificado 

evidencia o estado de desenvolvimento da consciência e a força de ego do leitor. As 

peripécias da estória seriam comparadas aos obstáculos para o seu processo de 

individuação. 

Deste modo, a leitura de diferentes trajetórias heróicas e suas 

conseqüências pode ser de grande auxílio para que o paciente experimente, na 

identificação com o herói, uma diversidade de saídas para o tema do seu conflito. 

Tal flexibilização suaviza a visão rígida do estado neurótico.  

 

 

8.2.7.1 A história de Jonas e a baleia.  

 

 

A conhecida história bíblica na qual Jonas, fugindo da missão imposta por 

Deus de redimir o povo de Nínive, é engolido por uma baleia e termina, a despeito 

de sua vontade, em Nínive - local de sua missão - é fartamente utilizada.  

Ser comido ou devorado pode ser visto como um motivo arquetípico e é 

amplamente descrito em inúmeras lendas, mitos e contos.  

Jung (2008) referiu que ser engolido é visto simbolicamente como descer 
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aos infernos, mergulhar no ventre da mãe, o que seria análogo à morte do "eu", e a 

uma introversão extrema, com o abandono da consciência.  

O tema em questão nos remete à jornada do herói, pela qual, 

invariavelmente, passam todos aqueles comprometidos com o processo de 

individuação. Refere-se às superações de obstáculos para a ascensão de cada nível 

de desenvolvimento psicológico, dentro do risco de se aventurar solitariamente pala 

vida. (CAMPBELL, 1997).  

 

 

8.2.8 O sandtray 

 

 

O termo “sandtray” refere-se à adaptação da técnica terapêutica do 

sandplay, criada por Dora Kalf. Resumidamente, baseia-se no princípio no qual a 

psique encontra no espaço livre e protegido um temenos promotor de expressão 

inconsciente e de vivências emocionais (AMMANN, 2002).   

O material da técnica, prosseguiu a autora, consiste numa caixa com areia e 

numa coleção de miniaturas. O paciente constrói cenas e fala sobre elas. Uma cena 

não desaparece facilmente da memória do indivíduo, continuando a exercer seus 

efeitos por tempo indeterminado. 

A técnica original do sandplay é aplicada unicamente de forma individual, 

não diretiva e não interpretativa. O sandtray permite adaptações, tais como a 

aplicação no contexto grupal, com temas pré-determinados, entre outros 

(BRADWAY, 1996). 

Hegeman (1992) assinalou que as miniaturas da coleção do sandplay (ou do 

sandtray) constituem uma ponte de comunicação entre o mundo externo e o mundo 

interno do paciente, bem como entre este e o terapeuta.  

Fierz (1997) apontou que a tridimensionalidade – em oposição ao desenho - 

oferece maior oportunidade de expressão inconsciente devido à riqueza de formas 

espacialmente organizadas.  

As miniaturas mantêm o paciente mais próximo do controle da consciência, 

em oposição à abstração extrema suscitada pela areia – amorfa e passível de 
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quaisquer projeções – compensando um aprofundamento demasiado nas imagens 

do inconsciente (FIERZ, 1997; AMMANN, 2002). 

 

 

8.2.8.1 O sandtray em grupo 

 

 

DE DOMENICO (1997) adaptou o clássico sandplay para atividades grupais, 

denominando-o sandtray em grupo. Tal necessidade de adaptação também foi 

sentida por outros profissionais, entre eles: Amatruda; Patrícia Gimenez; Carey; Mc 

Carthy e Maknofsky.  

Em seu trabalho com grupos, DE DOMENICO (1997) referiu que as cenas 

facilitam a comunicação de processos inconscientes de cada indivíduo que, por sua 

vez, compõe o inconsciente do grupo. Deste modo a somatória de representações 

individuais, na cena em conjunto, amplia a expressão simbólica de todos os 

envolvidos num processo grupal.  

 

 

8.2.8.2 O ritual de construção de uma cena grupal  

 

 

Gimenez (1989) afirmou que as cenas na caixa de areia possuem uma 

conotação de ritual e as aplica em processos de orientação profissional. Tais 

momentos servem a um ritual de passagem característico da adolescência. Em 

muitos povos, existem cerimoniais ritualísticos de passagem para que o indivíduo 

seja auxiliado na ascensão de um nível de desenvolvimento para outro. 

Nos cerimoniais ritualísticos em grupo, a força de um indivíduo é multiplicada 

pelo número de seus membros. Eles são figuras representativas de superação e 

identificação para o iniciado. Hall (1997) destacou que o contexto do grupo remonta 

ao arquétipo da pertença coletiva, familiar. Ser incentivado e aceito pelo grupo pode 

ser mais importante do que ser aceito por uma única pessoa – a do terapeuta.  
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CAPÍTULO 9 - A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS EXPRESSIVAS E M 

PSICOTERAPIA BREVE 

 

 

O presente capítulo é fruto da experiência clínica da autora do presente 

trabalho, dentro da qual procura conciliar a utilização das técnicas expressivas 

Junguianas com a psicoterapia breve. 

Para isso, será feita inicialmente uma exploração sobre alguns processos 

mentais. 

 

 

9.1 A capacidade de atenção  

 

 

O método da psicoterapia breve necessita do terapeuta e do paciente um 

manejo especial da atenção. O fato de ambos terem que despender atenção a uma 

problemática focal e ao conflito nuclear, simultaneamente, faz com que os estados 

de atenção flutuante e seletiva se sobreponham e se alternem. 

A atenção é o estado de concentração da atividade consciente sobre um 

determinado objeto. Todo estado de atenção possui direção e foco da consciência. A 

atenção capacita o ser humano a selecionar, filtrar e organizar as informações e 

seus significados. 

O fluxo da atenção tem como base as propriedades de tenacidade e 

vigilância. A seletividade mantém a atenção orientada de modo permanente em um 

sentido. A flutuância é a possibilidade de e desviar a atenção para um novo objeto, 

especialmente para um estímulo do meio exterior.  

Essas duas qualidades da atenção são complementares e opostas. Quanto 

mais tenacidade sobre um determinado objeto, menos vigilância em relação aos 

demais estímulos. 
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9.2 A atenção flutuante e a atenção seletiva em psi coterapia breve 

 

 

A atenção flutuante é multifocal e vigilante. É necessária ao terapeuta e ao 

paciente em busca de informações abrangentes e extra-focais. Também é a base da 

associação livre. A atenção seletiva é exigida para que se dê o trabalho focal, visto 

que por meio dela ocorre a seleção de informações relevantes e específicas. 

(LEMGRUBER, 1997) 

Na psicoterapia breve terapeuta e paciente, no início de cada sessão, 

reúnem elementos abrangentes e dispersos, selecionam e focalizam para o trabalho 

focal. Este pode ser um movimento inconsciente para o paciente – mas intencional 

para o terapeuta – visto que é parte de sua atuação técnica. 

Dada a importância fundamental do trabalho focal no método abreviado, a 

atenção seletiva é a que mais auxilia o andamento terapêutico. 

 

 

9.3 Fatores de dispersão da atenção  

 

 

Como em todo processo terapêutico, encontram-se presentes fatores de 

dispersão da atenção tanto do terapeuta quanto do paciente. Soma-se à esta 

dificuldade natural, a necessidade de se lidar constantemente com os estados 

flutuantes e seletivos de atenção e a demanda focal da atenção – que obriga o 

paciente a permanecer na área que “mais dói”. 

 

 

9.4 Fatores de dispersão da atenção focal do pacien te 

 

 

Tendo como base a experiência clínica da autora do presente trabalho, 

colaboram como fatores de dispersão da atenção focal do paciente: a ansiedade por 

ter que tocar na “ferida dói” - representada pelo foco; o aumento da resistência pelo 

desconforto em ter que ficar no foco; dúvidas transferenciais que põem em cheque a 
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capacidade do terapeuta em auxiliá-lo frente ao desconforto; dúvidas quanto ao 

sigilo; incapacidade de focalizar (hipoprosexia). 

 

 

9.5 Fatores de dispersão da atenção focal do terape uta 

 

 

Tendo igualmente por base a experiência de consultório, a autora percebe 

que entre os fatores de dispersão de atenção focal do terapeuta: a identificação 

inconsciente do terapeuta com o tema focal – que faz com que se evite o foco por 

ser ansiógeno para ambos, impasse na contratransferência por ter que “poupar” o 

sofrimento do paciente, insegurança quanto ao seu desempenho na área mais frágil 

da psique do paciente. 

 

 

9.6 O auxílio das técnicas expressivas na dispersão  da atenção focal 

 

 

Etimologicamente, “pro-jectar”, verbo transitivo, significa: arremessar; incidir 

sobre uma área delineada; prolongar; planejar. 

As aplicações clínicas das técnicas expressivas podem variar desde 

avaliações em psicodiagnósticos até como auxiliares na construção do pensamento 

e na expressão não verbal de emoções e sintomas. Ateremos-nos ao último uso. 

 

 

9.7 Criar, focalizar e reforçar  

 

 

Conforme assinalou MELO (1997): 

 
A mobilização do processo criativo do indivíduo facilita a agilização e a 
focalização da psicoterapia, ampliando o campo da consciência e assim, 
favorecendo o fortalecimento do ego deixando-o mais apto à integração de 
imagens que anteriormente estavam dissociadas. (p.22) 



 82 

A autora ressalta três benefícios fundamentais da aplicação de técnicas 

expressivas em psicoterapia breve: agilização do tempo; facilidade na focalização do 

que foi representado; reforço do ego através da produção de algo concreto. 

 

 

9.8 Criar e confiar  

 

 

Ammann (2003) apontou que quando o terapeuta é testemunha de um ato 

criativo, tem-se reforçada a transferência positiva. O terapeuta passa a ser 

continente de imagens internas até então não vistas, apenas pressentidas. 

Sabe-se que manter a transferência positiva é crucial para o andamento 

terapêutico focalizado e breve. 

 

 

9.9 Criar, se fazer entender, se motivar  

 

 

A imagem tem a capacidade de “tirar o conflito de dentro” e expô-lo à 

compreensão do paciente e do terapeuta, facilitando a comunicação entre eles e o 

entendimento do conflito. (Gouvêa, 1990) 

O paciente se sente “compreendido” e é estimulado a trazer mais e mais 

conteúdos – alimentado pela sensação de ter em mãos o próprio processo, 

possibilitando a motivação. 

Igualmente já se descreveu o quão essenciais para o andamento da 

psicoterapia breve são a comunicação e a motivação. 

 

 

9.10 Criar, concentrar e organizar  

 

 

O ato de criação demanda concentração, facilitando a atenção seletiva.Ao 

concentrar-se, o paciente organiza conteúdos e emoções (Gouvêa, 1990). 
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A organização facilita a focalização e baixa a ansiedade. 

Um nível ótimo de ansiedade é benéfico a qualquer tipo de terapia.  

 

 

9.11 Criar e rever a caminhada  

 

 

Uma forma de se trabalhar com as produções do paciente é a de rever 

produções criativas anteriores, usualmente ao final do processo. Tais momentos 

propiciam uma revivência de sua historicidade na terapia (Ammann, 2003). 

Igualmente traz o vislumbre da evolução focal e neurótica e dá a segurança 

de um caminho evolutivo percorrido 

Poder olhar para a trajetória terapêutica e para seu progresso, beneficia seu 

auto-conceito e a crença em sua capacidade de trabalhar pela própria saúde 

psíquica.  
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CAPÍTULO 10 - A PSICOTERAPIA NA MODALIDADE GRUPAL 

 

 

10.1 A organização grupal 

 

 

A forma de organização grupal parece ser inerente a natureza humana. A 

vivência de se estar em grupo passa a ser cotidiana e familiar a todos. A vida esta 

estruturada em grandes e pequenos grupos. Tem-se a família, o grupo dos amigos, 

o grupo do trabalho, entre outros. Cada configuração tem sua rede própria de 

objetivos e é caracterizada por códigos e padrões relacionais específicos.  

Etimologicamente, a palavra “grupo” possui duas origens: do provençal grop, 

que significa nó e do germânico Kruppa, que equivale à forma arredondada. Tal 

origem traz a idéia de igualdade e enlace entre seus componentes (TSCHIEDEL, 

1998 APUD ZANELLA, 2001).  

A cultura é formada a custas de transmissões inconscientes projetadas nas 

leis sociais.  

 

 

10.2 Grupo e agrupamento 

 

 

Zimerman (1997) diferencia o conceito de grupo do de agrupamento: um 

grupo só existe quando se produz algo, transformando-se as relações entre os 

sujeitos. O que define o grupo não é a proposta de ação conjunta, mas, efetivamente 

como esta se dá. Também é necessário que haja “algo compartilhado” e que este 

“algo” não se contraponha às necessidades individuais.  

Um grupo constrói na união dos membros sem descaracterizar cada 

individualidade. Já no agrupamento, as tarefas são sempre de cunho individual, os 

membros se fecham em universos particulares, não havendo espaço para produção 

conjunta (LANE, 1985).  
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10.3 Elementos básicos dos grupos  

 

 

10.3.1 Elementos facilitadores da experiência emoci onal 

 

 

Afonso (2002) refere que entre os componentes básicos de um grupo estão - 

a demanda e o contexto social – constituídos pelas razões que levaram o grupo a se 

formar e a relação entre o grupo e seu meio. Os objetivos, motivação e desejos do 

grupo, também importante e a identidade do grupo, ou o sentimento de nos – que 

sinaliza o grau de coesão e a integração do grupo. O clima grupal – que evidencia a 

disposição frente à proposição dos objetivos comuns. A organização vai evidenciar a 

distribuição de papeis e funções entre os membros. Estes seriam fatores que 

propiciariam uma experiência emocional renovadora e ampla. 

Neste sentido, a configuração grupal vem facilitar o andamento de um dos 

componentes fundamentais do método breve – a experiência emocional corretiva 

(EEC). 

Freitas & Halpern-Chalom (2006) salientaram que o contexto grupal 

potencializa a elaboração das identidades de cada membro a partir das relações 

interpessoais, pois, as diferentes contribuições para as vivências comuns ampliam 

as óticas e as concepções individuais. “Quando algo novo é compartilhado e 

reconhecido pelos outros, inauguram-se possibilidades de estar no mundo de formas 

diferentes” (p.11). 

Rosemberg & col (1955) sistematizaram alguns fatores pertencentes ao 

fenômeno grupal que contribuiriam para uma ação terapêutica efetiva. São eles: 

Universalidade – característica que permite que os membros encontrem ressonância 

entre as vivências e sintam-se acompanhados em seus conflitos; Auto-revelação – 

constitui-se na possibilidade de emergência de conteúdos que surgem graças ao 

amparo da continência grupal; Identificação – a percepção de que as pessoas do 

grupo vivem os mesmos dramas e reagem de formas parecidas, bem como, 

possuem mesmos valores; Instilação de esperança – através do acolhimento e de 

depoimentos de diversos caminhos já tomados por seus membros o grupo pode 

fomentar que cada um siga em frente e Aprendizado interpessoal – torna possível a 
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elaboração das identidades que agora agregaram novos conteúdos advindos da 

riqueza da interação grupal. Tais componentes do grupo são importantes fatores 

terapêuticos que promovem e instilam movimentos necessários para as mudanças. 

Bion, nos anos 40, definiu o conceito de espírito de grupo e entende por isto: 

a existência de um propósito comum; o reconhecimento comum dos limites de cada 

um de seus membros, sua posição e sua função em relação às unidades e grupos 

maiores; a distinção entre os subgrupos internos; a valorização dos membros 

individuais por suas contribuições ao grupo; a liberdade de locomoção dos membros 

individuais dentro do grupo; a capacidade do grupo enfrentar descontentamentos 

dentro de si e de ter meios de lidar com ele (BION, 1975). 

 

 

10.3.2 Elementos formais e descritivos 

 

 

O número de componentes - ou tamanho -, a rotatividade, a homogeneidade 

ou heterogeneidade e, finalmente, a duração do trabalho em grupo são elementos 

constitutivos formais e descritivos. 

De acordo com Afonso (2006), há vantagens e desvantagens em qualquer 

eleição do tamanho do grupo. Grupos pequenos - de até 8 pessoas - possibilitam 

maior cumplicidade entre seus participantes enquanto que grupos compostos por um 

número maior de participantes promovem trocas afetivas mais superficiais.  

Rogers (1978) com sua proposta de grupos de encontro, com finalidades 

tanto sócio-educativas quanto terapêuticas, aconselhou que o tamanho do grupo 

devesse ser entre 8 a 18 participantes, classificando-o como grupo pequeno. 

A rotatividade dificulta o vínculo e a exposição emocional, portanto, para 

trabalhos que visem algum tipo de experiência emocional é recomendado o grupo 

fechado. Grupos com propostas de trabalho focais, nos quais os participantes têm o 

mesmo tipo de conflito pedem a homogeneidade. Grupos com propostas criativas – 

trabalhos em sala de aula, numa agência publicitária, etc.- beneficiam-se da 

heterogeneidade. A duração do trabalho deve ser estabelecida ao se considerar que 

quanto mais se alonga o tempo, maiores são os vínculos. Para um grupo de 
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depressivos, por exemplo, um tempo maior é pedido em comparação ao tempo 

requerido para trabalhos focais (Afonso, 2006). 

 

 

10.4 A Psicoterapia breve m grupo 

 

 

As configurações grupais em psicoterapia breve são uma constante, embora 

também sejam numerosos seus atendimentos individuais. 

A alta incidência da configuração grupal em psicoterapia breve é coerente 

com a proposta inicial do método – desde sua origem – que veio, entre outros, 

preencher o hiato formado por atendimentos longos e exclusivamente individuais. 

No grupo, além do ganho de tempo típico da psicoterapia breve, também 

ocorre um ganho na abrangência do número de indivíduos que podem se beneficiar 

da psicoterapia. Tal característica torna a psicoterapia breve especialmente 

importante para trabalhos na área da saúde comunitária (AZEVEDO, 1988). 

Heten, (1981) E Mackenzie (1997) verificaram que resultados favoráveis de 

intervenções em grupo podem resultar em êxito – mesmo num período curto de 

tratamento. Apontaram que 50% dos casos de ambulatório que participavam de 

grupos de intervenção breves apresentam melhora. Dentro de cerca de 20 meses, 

85% dos casos continuam a melhorar. 

Lemgruber (1997) igualmente referiu que seguimentos de follow-ups revelam 

com freqüência a irradiação focal e os ganhos continuam para muito além da alta. 

 

 

10.5 A psicoterapia breve Junguiana em grupo 

 

 

Hall (1995) apontou que os terapeutas Junguianos chamam de “análise em 

grupo” à modalidade de atendimento grupal em psicoterapia. Assinalou que o 

trabalho grupal não é aceito com unanimidade pela abordagem Junguiana mais 

ortodoxa. No entanto, a diversidade de formação entre os analistas Junguianos 
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promove um contínuo processo de “discussão e revisão das diversas variações do 

estilo clássico da análise” (p.142). 

Igualmente Kast (1997) inseriu o trabalho grupal em sua prática clínica 

Junguiana, ao lado dos atendimentos individuais. As experiências com sonhos e 

imaginação são contadas no grupo e cada membro, com a mediação da terapeuta, 

tenta auxiliar o processo de desenvolvimento do colega através de contribuições 

empáticas, cuja fonte é a própria experiência. 

Hall (1995) ressaltou que Jung não comungava do trabalho grupal por estar 

preocupado com alguns comportamentos de indivíduos que apresentavam menor 

consciência individual que quando vistos individualmente. Assinalou que Jung não 

teve acesso a modernas psicoterapias processuais de grupo, onde se promove 

justamente a maior consciência individual, com indivíduos assumindo olhares 

próprios, a despeito do grupo. Apontou alguns processos que ocorrem no grupo: a 

possibilidade de aceitação da sombra do outro; a promoção de uma auto-estima 

realista; a facilitação de estados de ego-afeto e o diagnóstico das condições do 

cotidiano do paciente, espelhadas nas relações interpessoais que ali acontecem. 

Boechat (2008) considera que a psicoterapia breve Junguiana de grupo se 

mostra congruente com os preceitos Junguianos clássicos: 

 
Na verdade, só podemos compreender o indivíduo, partindo do global, dos 
processos coletivos do inconsciente coletivo que se manifestam em plano 
individual (...). A capacidade de diálogo transformador entre as pessoas é 
expressão do diálogo entre as diversas culturas, porque cada indivíduo está 
inserido em determinada cultura, em determinado tempo (...). Somente com 
a compreensão do mito do outro é que o conflito coletivo poderá ser evitado.  
(Boechat, 2008, www.jungrj.com.br/artigos/transformacao.htm)  
 

Ao referir-se à psicoterapia breve, no mesmo trabalho, afirmou que a 

modernidade pede referenciais outros que contemplem a mesma aproximação 

simbólica que a das psicoterapias tradicionais. Apontou que a eficácia simbólica na 

psicoterapia é possível, mesmo em psicoterapias abreviadas. Ocorre que, nestas 

modalidades, esta transformação se concentra em camadas mais superficiais da 

personalidade, num complexo determinado.  
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CAPÍTULO 11 - JUSTIFICATIVA 

 

 

Não há registros de pesquisas controladas, num enfoque Junguiano, que 

contemplem uma exploração psicofísica após intervenção psicológica em portadores 

de doença periodontal, constituindo o presente trabalho em uma exploração inédita. 

A abordagem Junguiana é congruente com os objetivos do presente 

trabalho, por apresentar uma consideração ampla e profunda do sintoma - em seus 

aspectos físico e psicológico - podendo vir a preencher uma lacuna apontada na 

literatura psicossomática: a escassez de intervenções psicoterápicas que 

considerem o sintoma orgânico de forma profunda, visando desvendar o seu 

significado simbólico. 

Igualmente se apresenta escassa a literatura que traz trabalhos que 

contemplem os eventuais benefícios da união das práticas odontológica e 

psicológica. 

A utilização do método da psicoterapia breve se justifica em transtornos 

onde esteja presente o fenômeno psicossomático devido ao tempo reduzido que 

caracteriza sua intervenção, o que, sem dúvida, apresenta-se vantajoso para o 

paciente cuja saúde esteja comprometida, e, muitas vezes, cuja vida esteja em risco. 

Sendo originária da Psicanálise, a psicoterapia breve possui vasta literatura 

psicanalítica, ou mesmo nas suas derivadas psicodinâmicas. São contribuições 

muito importantes, porém, existem poucas contribuições de outras abordagens para 

o enriquecimento da psicoterapia breve.  

É de grande necessidade, portanto, que pesquisas controladas em 

psicoterapia breve sejam realizadas, nos mais diversos países, com diferentes 

abordagens, com variados métodos de intervenção e verificação de resultados para 

que se obtenham dados que possam vir a promover a adoção desta importante 

modalidade de intervenção terapêutica, sobretudo, com pacientes que apresentem o 

fenômeno psicossomático. 
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CAPÍTULO 12 - OBJETIVOS 

 

 

12.1 Geral:  

 

 

O presente trabalho visa analisar os efeitos de uma intervenção psicológica 

grupal abreviada, feita na abordagem Junguiana, na evolução da doença 

periodontal.  

 

 

12.2 Específicos:  

 

 

• Verificar a eventual presença de estresse em dois grupos de pacientes 

com o diagnóstico de doença periodontal9, através de teste psicológico 

específico para avaliação de estresse, o “Inventário para sintomas de 

stress para adultos – ISSL” (LIPP, 2000) e de exame laboratorial para a 

determinação do nível de cortisol salivar (SALIVETTE®); 

• Verificar a relação entre o nível de severidade da doença periodontal, o 

nível de estresse e os níveis de cortisol; 

• Analisar o nível de estresse dos pacientes após intervenção psicológica, 

através de teste psicológico específico para avaliação de estresse, o 

“Inventário para sintomas de stress para adultos – ISSL” (LIPP, 2000) e 

de exame laboratorial (teste SALIVETTE®); 

• Verificar possível melhora das condições periodontais e/ou de 

comportamento de higiene e motivação; 

• Contribuir para a prática da psicoterapia com pacientes portadores de 

doença periodontal; 

                                                        
9 O diagnóstico de Doença periodontal será realizado pelo cirurgião dentista colaborador do presente 

trabalho – professor doutor da Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo – USP – Campus Bauru. Os exames diagnósticos serão feitos na clínica 
do departamento de periodontia. 
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• Acrescentar à literatura psicológica e odontológica um trabalho que 

apresente a atuação de uma abordagem psicológica simbólica com 

pacientes portadores de doença periodontal. 
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CAPÍTULO 13 – MÉTODO 

 

 

No presente trabalho, parte-se do pressuposto de que a psicoterapia – 

notadamente a psicoterapia junguiana – possa auxiliar no processo de transdução 

do sintoma orgânico, melhorando as condições de saúde do portador de doença 

periodontal. 

 

 

13.1 Sujeitos 

 

 

13.1.1 Critérios para a seleção 

 

 

Os critérios de seleção de sujeitos para o presente trabalho foram: 

• Serem portadores de doença periodontal, dos tipos agressiva e crônica 

• Terem entre 30 e 60 anos; sem distinção de gênero ou raça; 

• Que não estejam realizando algum tipo de tratamento odontológico, 

psicológico ou psiquiátrico  

• Que não tenham passado por nenhuma intervenção psicoterápica há 

cerca de, pelo menos, um ano. 

• Que não estejam fazendo uso de antibióticos, antidepressivos, 

imunoestimuladores ou imunossupressores, há pelo menos 6 meses; 

• Que não apresentem nenhum tipo de doença sistêmica que interfira no 

sistema imunológico; 

• Que não sejam fumantes; 

• Que não utilizem drogas; 

• Que não sejam gestantes; 

• Que não estejam fazendo uso de estrogênicos ou anticoncepcionais; 

• Que não estejam fazendo uso de drogas esteróidais (tais como 

predinisona, dexametasona); 

• Que não estejam fazendo uso de anticonvulsivantes (fenitoína). 



 93 

• Que não estejam fazendo psicoterapia 

 

 

13.1.2 Instrumentos 

 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: Com os dois grupos: 

• Os prontuários de pacientes inscritos para tratamento na Faculdade de 

Odontologia de Bauru – FOB – USP: estes prontuários foram abertos 

pela secretaria da clínica de periodontia da faculdade de Odontologia de 

Bauru – FOB-USP. Referem-se aos pacientes que ali se inscreveram 

para tratamento, provenientes da comunidade de Bauru e região, os 

quais usufruem de atendimento gratuito prestados pelos alunos 

graduandos e pós-graduandos da Instituição.  

• A anamnese odontológica: constitui-se na aplicação de um questionário 

para investigação das condições de saúde geral de todos os indivíduos 

selecionados, conforme ficha de anamnese da disciplina de periodontia 

da Faculdade de Odontologia de Bauru – FOBUSP . 

• O exame clínico periodontal inicial: neste exame foram registrados os 

principais parâmetros clínicos referentes às condições periodontais 

iniciais para a formação do quadro dos pacientes quando no momento do 

baseline (no anexo n0 4 deste trabalho). 

• O kit para coleta de saliva DSL-10-671000 ACTIVE®: foram utilizados 

dois kits por paciente – um para coleta inicial e outro para a final – o 

material do kit é composto por: um tubo plástico com tampa para a 

reserva da saliva e um chumaço de algodão que vêm no interior de cada 

tubo. 

• Espelho bucal plano. 

• Sonda exploradora convencional no 5. 

• Sonda exploradora de Nabers. 

• Sonda periodontal milimetrada, marcação de Willians, do tipo 

convencional. 
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• O teste “Inventário Para Sintomas de Stress para Adultos – ISSL” (Lipp, 

2000): o teste avalia a presença do estresse, o tipo de sintoma – 

somático ou psíquico – e a fase em que este se encontra. Fundamenta-

se num modelo quadrifásico de estresse, baseado no modelo trifásico de 

Seyle (1984).  

Com somente o grupo experimental (GE): 

• Entrevista de avaliação inicial para a psicoterapia, baseada no protocolo 

de Braier (1997) (no anexo n0 2 deste trabalho); 

• Entrevista de avaliação de resultados, baseada no protocolo de Braier 

(1997) (no anexo n0 3 deste trabalho); 

• Câmera fotográfica Sony Cybershot; 

• Gravador de voz do computador Sony Vaio VGN – CR32OE. 

 

 

13.1.3 Procedimentos para a seleção 

 

 

A pesquisadora realizou um contato telefônico com pessoas inscritas na 

Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB - USP para tratamento em periodontia. 

Estes prontuários foram abertos pela secretaria da clínica de periodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB-USP. Referem-se aos pacientes 

inscritos para tratamento, provenientes da comunidade de Bauru e Região, os quais 

usufruem de atendimento gratuito prestados pelos alunos graduandos e pós-

graduandos da Instituição.  

Neste momento, foi esclarecido, resumidamente, o caráter de pesquisa 

acadêmica do procedimento, o que foi reiterado posteriormente na presença dos 

sujeitos, com a apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido. Foram 

contatadas 49 pessoas, 41 demonstraram interesse e foram marcados os horários 

para a anamnese e exame clínico periodontal – com a finalidade de triagem. 

Pressupôs-se que seria um fator motivador para os virtuais sujeitos iniciar os 

procedimentos pela intervenção odontológica, uma vez que foram coletados em 

meio a inscrições voluntárias para tal fim. Dos 41 marcados, compareceram 36 

pessoas. 
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Foram realizados a anamnese e o exame clínico periodontal - com a 

duração média de 2 horas por sujeito – feito pelo cirurgião-dentista colaborador do 

presente trabalho, para a triagem de casos nas condições da necessidade da 

pesquisa. 

Foram selecionados os 32 sujeitos (N=32) e efetuou-se, de forma 

randômica, a divisão dos grupos em experimental (N=16) e controle (N=16). 

O grupo experimental (GE) constituiu-se dos sujeitos que foram submetidos 

à intervenção psicoterápica breve Junguiana durante quatro meses. O grupo 

controle (GC) constituiu-se dos sujeitos que ficaram aguardando o tempo do 

procedimento experimental no GE, sem nenhuma intervenção psicológica. 

Nenhum dos grupos passou por intervenções odontológicas durante o 

período do experimento. No início da pesquisa houve apenas a execução da 

anamnese odontológica, sem qualquer procedimento na área que pudesse 

minimizar o estado odontológico dos sujeitos, quando no baseline. 

Ressaltamos igualmente que não houve, por parte dos profissionais de 

odontologia e psicologia, espécie alguma de referência, orientação ou incentivo a 

procedimentos de maior cuidado com os próprios dentes em nenhum dos grupos, 

desde os primeiros contatos. 

Do mesmo modo, durante a psicoterapia, o foco do trabalho não foi o do 

incentivou ao maior cuidado com os dentes. 

Tal precaução visou evitar variáveis na melhora do quadro odontológico dos 

sujeitos, alheias aos objetivos psicoterápicos - voltados ao âmbito simbólico-

expressivo e não ao âmbito de modificação de comportamento. 

A seguir, efetuou-se a coleta de cortisol salivar pela equipe odontológica. 

 

 

13.2 Procedimentos psicológicos 10 

 

 

Após a anamnese odontológica e a coleta do cortisol salivar pela equipe 

odontológica, a pesquisadora realizou um novo contato telefônico informando aos 

                                                        
10 Visando maior clareza, serão apresentados separadamente os procedimentos da psicologia e da 

odontologia.  Ao final do capítulo, será mostrado um panorama com as atividades em 
simultaneidade e em seqüência. 
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sujeitos sobre o grupo do qual fará parte e marcando horário para uma reunião. 

Efetuou-se uma reunião em separado para cada grupo, ocasião na qual se 

esclareceu o protocolo e a finalidade da pesquisa, informou-se sobre os 

procedimentos em cada grupo e se deu a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

No mesmo dia, foi aplicado o teste para a avaliação psicológica do nível de 

estresse, o “Inventário para sintomas de stress para adultos – ISSL” (LIPP, 2000), 

nos grupos experimental e controle. 

Optou-se por iniciar os procedimentos pela aplicação do teste ISSL para 

estresse, e não pela entrevista inicial, pelo receio de que este contato mais íntimo 

que, certamente, está presente numa entrevista individual se transformasse numa 

variável interveniente, comprometendo o resultado do teste de estresse.  

A seguir, somente o grupo experimental passou por uma entrevista 

individual, baseada na Entrevista de avaliação inicial para a psicoterapia, de Braier 

(1997). 

Optou-se pela não realização da entrevista com o grupo controle pela crença 

da pesquisadora de que uma entrevista já se constitui numa intervenção psicológica, 

o que descaracterizaria os procedimentos previamente planejados. Também se 

receou que a entrevista inicial pudesse mobilizar conteúdos no grupo controle, que 

não seriam trabalhados em psicoterapia. 

O trabalho de intervenção psicológica iniciou-se quatro dias após a 

entrevista individual. O grupo experimental passou por uma intervenção grupal em 

psicoterapia breve – num enfoque Junguiano – que constou de 14 intervenções: 

duas aplicações de teste, duas entrevistas individuais e dez sessões grupais. 

O grupo experimental, durante o período do trabalho psicológico, não teve 

nenhuma intervenção de natureza odontológica11. 

O grupo controle aguardou o período de trabalho psicológico do grupo 

experimental, sem nenhuma intervenção de natureza psicológica ou odontológica.12 

                                                        
11 Exceção feita a dois dos paciente, que necessitaram de intervenção urgente para não perder mais 

dentes. Foram abertas estas exceções por motivos éticos, priorizando a saúde do paciente. 
12 Ressalta-se que as pessoas que aguardam um atendimento na FOB – USP têm um período de 

espera muito irregular, não constituindo, portanto, em prejuízo para os sujeitos o fato passarem por 
um período sem atendimento odontológico. Além deste fato, após a pesquisa os dois grupos terão 
atendimento imediato em odontologia e, se necessário, atendimento em psicologia. 
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13.2.1 Avaliação do Nível de Estresse psicológico 

 

 

Foi aplicado o “Inventário para sintomas de stress para adultos – ISSL” 

(LIPP, 2000), separadamente para cada grupo. A aplicação do inventário foi 

efetuada em grupo, simultaneamente para os dois grupos, numa sala de aula da 

faculdade de odontologia.  

A simultaneidade da aplicação visou excluir a possibilidade de comunicação 

posterior entre um grupo que já tenha passado pelo teste e o outro que ainda passar 

por ele. Tal comunicação poderia incorrer em variável, uma vez que seria possível o 

surgimento de fantasias, ansiedade persecutória, etc.  

A aplicação do inventário foi feita pela psicóloga autora do presente estudo e 

por um colega psicólogo. A avaliação dos resultados do inventário foi feita 

unicamente pela psicóloga autora do presente estudo. 

 

 

13.2.1.1 Indicadores e sistemas de avaliação de est resse psicológico 

 

 

Conforme refere Lipp (2000), é difícil diagnosticar sintomas e fase de 

estresse de um indivíduo. Para tal, existem alguns indicadores e sistemas de 

avaliação. No presente estudo, serão utilizados:  

• A medida do nível de cortisol salivar, um dos indicadores de estresse 

psicológico, segundo parâmetros que apontam as medidas endócrinas 

recomendadas por Seyle, em 1976, e também por Mcclellent, Ross & 

Patel, em 1985 (Lipp, 2000).  

• O teste do “Inventário Para Sintomas de Stress para Adultos – ISSL” 

(Lipp, 2000). 
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13.2.1.2 O “Inventário Para Sintomas de Stress para  Adultos – ISSL” (Lipp, 

2000)  

 

 

O ISSL foi validado em 1994 por Lipp & Guevara (1994) e tem se mostrado 

útil em inúmeros trabalhos e pesquisas clínicas. Seu diagnóstico viabiliza uma 

atenção profilática em momentos propícios ao estresse. 

 O teste parte do pressuposto de que os sintomas de estresse podem 

manifestar-se tanto na esfera psíquica quanto somática. Apresenta-os em seqüência 

e gradação de gravidade, à medida que as fases se seguem. Sua aplicação pode 

ser efetuada de forma individual ou grupal, com até 20 pessoas. 

 

 

13.2.2 A entrevista inicial 

 

 

Após o teste do nível de estresse, seguiu-se a entrevista inicial individual 

com o grupo experimental. 

Gilliéron (1996), um expoente nas psicoterapias breves, propõe uma 

investigação baseada em “informações globais sobre as esferas ‘bio-psico-sociais’ 

do paciente” (p.112). Afirma que a investigação inicial deve recobrir um campo 

amplo de investigação que parte do “meio sócio-cultural aos órgãos do paciente” 

(p.112). 

Considerando tais indicações, procedeu-se a entrevista individual, semi-

diretiva, baseada no protocolo de Braier (1997). 

 

 
13.2.3 A Intervenção Psicológica  

 

 

13.2.3.1 A configuração grupal 

 

 

De posse dos 26 pacientes, dividiu-se de forma aleatória em dois grupos de 
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13 sujeitos. 13 pacientes do grupo experimental (GE) e 13 do grupo controle (GC). 

 

 

13.2.3.2 O enquadre 

 

 

O tempo de duração total do processo foi de 3 meses e 15 dias. O número 

de intervenções psicológicas foi de 14 sessões - sendo 2 sessões de entrevistas, 10 

intervenções grupais, 1 encontro de esclarecimento da pesquisa, assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (no anexo 5), aplicação de teste, 1 

reaplicação de teste.  

Salienta-se o número mínimo de sessões para que se considere uma 

intervenção psicoterápica – e não somente um apoio psicológico - é de 12 sessões 

(LEMGRUBER, 1997). A freqüência das sessões foi de uma vez por semana, com 

duração de 1H30 – tempo aconselhável para intervenções grupais (ZIMERMAN, 

1997). 

O local de atendimento foi o “Núcleo de Psicologia Junguiana de Bauru” 

(NPJB), local de trabalho da psicóloga autora do presente estudo. O núcleo possui 

acomodações específicas para o trabalho grupal.  

 

 

13.2.3.3 Enfoque teórico e a metodologia de interve nção 

 

 

A intervenção psicológica se deu no enfoque Junguiano, na forma de 

psicoterapia breve, dentro de uma consideração psicossomática do homem.  

Como uma proposta psicoterápica envolve aspectos emocionais relativos à 

temática focal – doença periodontal – a subjetividade dos membros deve ser 

respeitada desde o seu planejamento. Desta forma, optou-se por um planejamento 

passo a passo, conforme as temáticas conflituais focais se tornaram evidentes13.  

                                                        
13 Uma descrição detalhada das técnicas de intervenção, bem como das razões de escolha de cada 

uma será realizada adiante. 
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A interação e a comunicação grupal foram incentivadas, vistas aqui como 

fontes de identificações e encorajadoras de movimentos inovadores dentro do 

repertório do indivíduo. 

Lemgruber (1997) enfatizou que em intervenções breves é importante que o 

paciente – no caso, o grupo - sinta que tem parte ativa no processo. Tal 

oportunidade acentua o envolvimento e incentiva a motivação. Respeitar o ritmo e os 

temas que nascem para depois planejar os encontros responde a este fim. 

Assim as atividades serão construídas ao longo do processo terapêutico 

“para” o grupo e “pelo” grupo, conjuntamente com o terapeuta. 

 

 

12.3.4 As entrevistas, os testes e as técnicas expr essivas  

 

 

Intervenção 1:  Apresentação da pesquisa e assinatura do termo de 

consentimento livre esclarecido (anexo 5); aplicação do teste de avaliação de 

estresse ISSL de Lipp, em grupo. 

Intervenção 2:  Entrevista individual  baseada no protocolo de Braier (1997).  

Intervenção 3:  Início do processo psicoterápico grupal. 

Tendo por objetivo a facilitação da consciência psique-corpo e a expressão 

abstrata dos conflitos expressos pelo sintoma orgânico, foram empregadas técnicas 

terapêuticas Junguianas. Todas as sessões em grupo, exceto a 4 e a 10, foram 

precedidas por um preâmbulo – no qual se acolhia o grupo de forma não diretiva – e 

por um relaxamento, que será descrito14. Todas foram seguidas de discussão, 

quando os sujeitos expunham suas construções expressivas e falavam suas 

vivências. 

Preâmbulo:  Apresentações entre os membros do grupo. Explicitação do 

trabalho em grupo: contrato terapêutico, o sigilo entre os membros e do profissional, 

a necessidade de participação ativa do paciente, duração do tratamento e enquadre 

das sessões. Foram expostos, em linhas gerais, conceitos sobre psicoterapia em 

grupo e sobre a relação psique-corpo e seus símbolos.  

                                                        
14 Apesar de descrevermos o preâmbulo e o relaxamento somente da primeira sessão, por motivo de 

síntese, estas práticas também se faziam presente nas demais. 
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Relaxamento:  Seguiu-se o protocolo descrito por Farah (1995), que será 

transcrito literalmente (pp.115 – 116) 15:  

 
As pessoas deverão estar deitadas, preferencialmente com os olhos 
fechados, pernas descruzadas, braços estendidos ao longo do corpo. 
Eventualmente poderão estar sentadas, ou ainda, recostadas16. Procure 
observar como você se sente no momento, em termos gerais: que 
sentimentos, sensações ou mesmo emoções estão presentes em você? 
Alguma coisa o preocupa neste momento? Alguma coisa o incomoda, 
alegra ou entristece? Apenas observe essas coisas acontecendo em 
você.Tente não se ocupar com elas nos próximos, minutos. Procure agora 
voltar sua atenção para as sensações do seu corpo, especialmente para 
aquelas partes que vão ser citadas.Passamos então a enunciar as partes do 
corpo, tomando o de dar um intervalo de tempo equivalente a duas ou três 
respirações – de quem coordena o grupo – para a atenção das pessoas 
poder se fixar sobre cada parte citada. Podemos iniciar pelo pé direito, 
dizendo:Sinta seu pé direito, perceba como ele está neste momento. Sinta 
seu calcanhar, perceba o contato de seu calcanhar com o colchão.Sinta a 
barriga da perna, procure perceber como ela toca o colchão.Vamos agora 
para o seu pé esquerdo (dão-se então instruções equivalentes para o pé e 
perna esquerdos.) Prosseguindo, sinta agora sua pélvis: as nádegas, a 
região dos genitais. Observe as sensações dessas áreas.Procure perceber 
agora a região posterior de sua cintura; se e como esta área toca o 
colchão.Concentre-se agora em suas costas, procurando percebe sua 
coluna vertebral: que partes da coluna tocam ou não o colchão. Sinta as 
massas musculares ao lado de sua coluna.Sinta seu tórax. Observe como 
ele se movimenta, seguindo o ritmo de sua respiração.Perceba seu ombro 
direito; agora o braço, antebraço, cotovelo, punho e mãos direitos: sinta 
como se dá o contato dessas partes do seu corpo com o colchão. (dão-se 
instruções equivalentes para o lado esquerdo.) Agora você vai observar o 
seu pescoço, bem como a região da nuca,. Preste atenção, então, á sua 
boca, aos olhos, à testa. Sinta sua cabeça como um todo, bem como o seu 
contato com o colchão.Volte a atenção para a sua respiração: não queira 
alterá-la intencionalmente, apenas observe como ela está em termos de 
ritmo, amplitude e localização. Em suma, observe o que está acontecendo 
com sua respiração (“...). 
 

A autora referiu que algumas variações podem ser feitas neste intervalo. Na 

presente pesquisa, criou-se o seguinte procedimento: 

 
Visualize seu corpo, neste momento, como se você o estivesse 
sobrevoando. Perceba as partes mais tensas e as mais relaxadas. Veja se 
alguma das partes do corpo ou algum órgão chama a sua atenção. Se ele 
pudesse falar com você, o que ele diria? O que você responderia? Se 
quiser, converse com ele. 
 

Em seguida, retornou-se ao relaxamento segundo Farah (1995, p.118): 

 
Depois de um intervalo de dois a três minutos podemos passar ás 
instruções de retorno. (...) Movimente lentamente os dedos das mãos e dos 
pés.Também muito lentamente, movimente a cabeça para os lados.Respire 

                                                        
15 As técnicas, com exceção da primeira, foram sendo escolhidas de acordo com a dinâmica grupal. 

As razões de escolha de cada uma serão explicitadas no capítulo que discute as sessões e os 
resultados. 

16 As pessoas permaneceram sentadas. 
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mais profundamente por duas ou três vezes.Assim que for possível, abra os 
alhos e procure mantê-los abertos enquanto você se prepara para levantar, 
espreguiçando-se ou fazendo aqueles movimentos que seu corpo pedir.(...) 
Sempre cuidadosamente, fique em pé.Uma vez em pé, observe seu 
equilíbrio, dê alguns passos, observando as próprias sensações corporais. 
 

Desenho:  A seguir, foi pedido o desenho do corpo, baseado na técnica de 

Farah (1995). Forneceu-se uma folha de papel sulfite A4 a cada participante, lápis 

de cor, giz de cera e grafite. Pediu-se que cada um desenhasse, em silêncio e sem 

comentários, o corpo tal qual apareceu na imagem vivida. O tempo foi delimitado em 

quinze minutos. Cada um observou atentamente seu desenho e escreveu, no verso 

da folha, suas impressões. Ressaltaram as partes que mais lhes chamaram a 

atenção e por que. Partes que foram mais fáceis e difíceis de desenhar e partes que 

gostaram mais ou menos. 

Discussão: Seguiu-se uma exposição dos desenhos, na qual cada 

participante mostrava seu desenho e passava para os demais, em mãos. O autor do 

desenho expunha suas sensações e emoções e as relações com a imagem. 

Também foram ouvidas impressões sobre o relaxamento. Os participantes trocaram 

experiências, e colocaram-se pessoalmente acerca do próprio desenho e do 

desenho dos colegas. O terapeuta intervinha para a garantia da permanência no 

tema focal. A terapeuta fez uma intervenção final, de resumo, para concluir o 

trabalho do dia. 

Intervenção 4: Trabalho com argila:  Foi dada a cada membro do grupo 

uma porção de argila sobre um prato branco de plástico. As pessoas se 

encontravam sentadas em semi-círculo em carteiras. Orientou-se que as pessoas 

para que fechassem os olhos, sentissem o material nas mãos e prestassem atenção 

nas sensações que este toque proporcionava. A seguir, foi pedido que deixassem 

uma forma qualquer nascer da argila, sem muita orientação da vontade. Orientou-se 

que, após a emergência de uma forma, a pessoa a aprimorasse de algum modo 

numa configuração final. Foi dado um período de trinta minutos para a construção da 

forma. A terapeuta fotografou os trabalhos, assim que o grupo se retirou. 

Discussão: Após a realização das esculturas, cada participante expôs sua 

criação ao grupo, discorrendo sobre seu significado e emoções relacionadas. 

Também relataram as impressões que o toque e a construção na argila 

proporcionaram. Devido à profundidade dos conteúdos que foram emergindo, o 

trabalho de exposição individual de cada escultura ao grupo alongou-se 
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demasiadamente e nem todos chegaram a se expressar. Assim, a terapeuta sugeriu 

que dessem continuidade ao trabalho no próximo encontro. 

Intervenção 5: Retomada da reflexão sobre as escult uras:  Deu-se 

continuidade às reflexões acerca das esculturas de argila, iniciadas no encontro 

anterior, oportunizando aqueles que não puderam expressar-se devido ao 

esgotamento do tempo.  

Discussão: As esculturas de todos foram expostas e discutidas pelo grupo e 

incentivou-se a troca de experiências. A terapeuta permaneceu na postura semi-

diretiva, trazendo as colocações verbais para o foco. 

Intervenção 6: Movimentação ativa e passiva de empu rrar e ser 

empurrado  (Farah, 1995): através da vivência corporal de empurrar (movimentação 

ativa) e ser empurrado (movimentação passiva).  A atividade original da autora 

propõe uma dança, na qual se trabalham sensações de levar e ser levado. Adaptou-

se para o grupo a atividade: de pé, em duplas, as pessoas empurram com as mãos 

e são empurrados. A adaptação se fez para que se minimizasse o risco de inibição 

ao ter que dançar com o colega que poderia ser do mesmo sexo.  

Discussão: Cada membro do grupo relatou as impressões em cada 

situação e se preferiu empurrar ou ser empurrado. Pediu-se, a seguir, que fizesse 

analogias com situações relacionais nas quais, respectivamente, se sente 

pressionando ou sendo pressionado e refletir sobre suas reações e eventuais 

somatizações. 

Intervenção 7: Visualização da boca, dentes e gengi vas e de ações para 

a melhora dos dentes:  Foi aplicado o método de Epstein (1989, p.67):  

 
Sente-se na postura de faraó. Diga para si qual a intenção do exercício. 
Qualquer intenção que você dê está correta. Feche os olhos. Respire o 
número de vezes prescrito para o exercício (...).Comece a fazer seus 
exercícios específicos com as imagens. Permita-se receber as imagens sem 
se esforçar para isso”.17 Numa adaptação da pesquisadora, pediu-se para 
que imaginassem que fossem minúsculos, entrassem em suas bocas e 
realizassem ações para a melhora dos dentes. 
 

                                                        
17 Criou-se um exercício específico para a doença periodontal – visto não constar no método do autor 

– que se constituiu em visualizar a boca, os dentes e a gengiva por fora e por dentro. Orientou-se 
que percorressem detalhadamente cada estrutura. Aproveitando elementos da visualização do 
autor “a cura egípcia”, pediu-se que visualizassem instrumentos que pudessem limpar e firmar os 
dentes e as gengivas. Solicitou-se que fizessem o exercício três vezes ao dia naquela semana. 
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Colagens:  Foram fornecidos ao grupo revistas, folhas sulfites A4, lápis de 

cor, grafite e canetas. Pediu-se que representassem através de colagem as imagens 

que acabaram de visualizar. As revistas não eram específicas de odontologia. 

Discussão: Cada participante expôs sua colagem e expressou sua 

experiência com as imagens. Trocaram impressões sobre a vivência. A terapeuta, de 

modo semi-diretivo, orientou a permanência no foco. 

Intervenção 8: Imaginação dirigida: boca falando co isas agradáveis e 

agressivas:  Foi pedido a cada um, sentados e de olhos fechados, que se 

recordasse de uma situação na qual se sentiu calmo e proferiu palavras agradáveis. 

Lembrar-se de como estavam sua boca, dentes e gengivas – no momento e nos 

dias subseqüentes.  Depois, abrir os olhos e registrar em folha sulfite o que 

vivenciou. Igualmente, pediu-se que se recordasse de uma situação na qual se 

sentiu ansioso e proferiu palavras agressivas. Lembrar-se de como estavam sua 

boca, dentes e gengivas – no momento e nos dias subseqüentes. Igualmente, anotar 

a experiência, associando sentimentos e sensações a cada situação.  

Discussão: Cada participante descreveu o que sentiu e trocou com os 

colegas. 

Intervenção 9: Trabalho com sonho: mensagens:  Baseado no método de 

Bosnak (1994) pediu-se que cada um escrevesse um sonho, destacasse cinco ou 

seis palavras do texto, as associasse por escrito a alguma idéia ou emoção e 

voltasse ao texto substituindo-as. A seguir, de modo individual, relesse o sonho com 

as palavras substituídas.  

Discussão: Cada participante leu para o grupo o sonho original e o sonho 

com as substituições de palavras. Seguiram-se redes associativas do sonhador e 

amplificações do grupo. A terapeuta orientou com a atenção focalizada na doença 

periodontal e suas implicações psicoemocionais. 

Intervenção 10: Sandtray em grupo: minha vida: Foi pedido que cada 

elemento do grupo se dirigisse à sala de terapia individual – na qual existe o setting 

para a realização da técnica de sandplay – e escolhesse uma ou duas miniaturas 

que representassem um sua história de vida. Cada um expôs individualmente suas 

miniaturas e relatou história a elas relacionadas. 
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Montagem de uma cena coletiva com as miniaturas de cada um:  Foi 

proposto que montassem uma cena com as miniaturas escolhidas. A terapeuta 

fotografou as miniaturas individuais e a cena grupal. 

Discussão: O grupo discutiu as vivências individuais e como cada qual se 

via dentro da grande cena grupal.  Em seguida, refletiu-se sobre a cena final e a 

relação com o grupo, seus vínculos e o trabalho que estava prestes a terminar. A 

terapeuta apontou a atividade como uma possibilidade de ritual de despedida e 

preparação para a separação do grupo.  Associou-se a grande cena grupal ao grupo 

de terapia.  

Intervenção 11: Lembrança ao grupo de que esta seria a penúltima sessão: 

Preparação para o término. 

Trabalho simbólico com a estória de Jonas e a balei a: Leu-se para o 

grupo a história bíblica de Jonas e a baleia. Propôs-se que cada um se perguntasse 

sobre qual seria o seu “chamado” para o desenvolvimento, se ele estaria sendo 

ouvido, e, se não estivesse, que cada um identificasse os seus medos de seguir 

adiante. Também – focalizando na doença periodontal – orientou-se para que 

tentassem relacionar os desvios do “chamado” e a sintomatologia bucal. 

Discussão: Cada membro do grupo explicitou sua vivência da história, 

discorreu sobre seu chamado e seus medos. Trocaram experiências e tentativas de 

orientação. A terapeuta procurou apoiar em momentos de tensão e emoção. 

Intervenção 12: Assinalamento de que esta seria a última sessão: 

contenção de eventuais manifestações de medo e desamparo frente ao término. 

Técnica livre – escolheram o relato de um conto de fadas que os 

marcou: O grupo escolheu relatar uma estória que tivesse marcado 

significativamente a cada um. Escreveram e depois contaram ao grupo. Dois 

participantes não se lembraram de estórias e quiseram “somente assistir”. Um 

desistiu após ter tentado se lembrar e se juntou aos dois. Três não quiseram 

escrever, apenas relatar oralmente. 

Discussão: Cada participante leu a estória por ele escolhida e compartilhou 

momentos de sua vida a ela relacionados. Os demais tentaram orientar cada 

companheiro que se expressava. A terapeuta adotou uma postura de continência, 

quando necessário. Houve uma coincidência na escolha de dois contos (João e 

Maria). 
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Intervenção 13:  Seguiram-se intervenções individuais: Reaplicação do teste 

de avaliação de estresse ISSL de Lipp, em grupo. 

Intervenção 14:  Entrevista individual de encerramento e avaliação de 

resultado baseada no protocolo de Braier (1997). Feedback individual dos testes de 

estresse e eventual encaminhamento para atendimento psicológico. 

 

 

13.2.3.5 O reteste de estresse 

 

 

Foi repetido o teste de ISSL nos dois grupos, separadamente. 

 

 

13.2.3.6 A entrevista de avaliação de resultados  

 

 

Foi realizada uma entrevista de avaliação de resultados com cada um dos 

participantes do grupo experimental, de forma individual, adaptada da proposta de 

Braier (1997) acerca da avaliação final em psicoterapia breve. Braier propõe 

questões semi-diretivas visando investigar: impressões do voluntário sobre a terapia, 

nível de insight da problemática focal, resolução da problemática focal, melhoria do 

sintoma, projetos para o futuro. Tais itens são classificados e contemplam resultados 

finais do tipo: muito favorável; favorável, discreto, regular, nulo e desfavorável. 

 

 

13.3 Procedimentos na área da odontologia 

 

 

13.3.1 Anamnese 

 

 

Esta etapa do exame foi constituída da aplicação de um questionário para 

investigação das condições de saúde geral de todos os indivíduos selecionados, 
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conforme ficha de anamnese da Disciplina de Periodontia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru – USP. 

 

 

13.3.2 Exame clínico periodontal inicial 

 

 

Neste exame alguns parâmetros clínicos foram registrados para o início do 

estudo (“baseline”). Todos os exames foram realizados pelo cirurgião dentista 

colaborador da pesquisa – professor doutor docente da disciplina de Periodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB - USP. No anexo 1 seguem maiores 

detalhes dos materiais e dos procedimentos efetuados no presente exame. 

 

 

13.3.3 Parâmetros clínicos periodontais -  Índice d e placa de Quigley – Hein 

modificado por Turesky; Gilmore; Glickman (1970). 

 

 

Este índice baseia-se na análise quantitativa de placa bacteriana, 

classificando-a em cinco escores utilizando uma solução reveladora. (TURESKY; 

GILMORE; GLICKMAN, 1970) 

 Índice de sangramento gengival 

Tal índice consiste na avaliação do grau de inflamação gengival de forma 

clínica, medida pela quantidade de sangramento, após 30 segundos da verificação 

da profundidade de sondagem, e também pela aparência do tecido gengival, nos 

mesmos sítios. Para a verificação da qualidade de saúde gengival, foi adotado o 

índice de Muhlemann & Son (1971). 

 Profundidade de sondagem 

Esta medida refere-se à distância da margem gengival até a extensão mais 

apical da sonda no sulco ou bolsa periodontal (em mm) e foi realizada de forma 

convencional, avaliando-se todas as faces de todos os dentes em 6 sítios distintos 

(MV, V, DV, ML, L, DL). 

 



 108

Nível de inserção clínica 

Esta medida é definida pela distância entre a junção cemento-esmalte do 

dente até o ponto mais apical da sonda dentro do sulco ou bolsa periodontal (em 

mm). Na dificuldade da localização da junção amelo-cementária pela presença de 

restaurações ou outro fator, será adotada como referência a junção cemento-

esmalte de outra face do mesmo dente ou de dentes adjacentes. Da mesma forma 

que na profundidade de sondagem, esta análise foi realizada nos mesmos 6 sítios. 

 Recessão ou Hiperplasia gengival 

Nesta análise, realizada nas 4 faces de todos os dentes, foi registrada a 

distância (em mm) da margem gengival em relação à junção amelo-cementária. 

Assim, quando a margem gengival esteve apical à junção amelo-cementária 

caracterizou-se a recessão gengival, quando esteve coronal ao mesmo referencial, 

caracterizou hiperplasia gengival. 

Número de dentes perdidos 

Número de dentes não mais existentes na boca.  

 

 

13.3.4 O exame clínico final 

 

 

Todos os parâmetros registrados no início do estudo foram novamente 

avaliados no final do estudo (após o período de intervenção psicológica no GE) 

seguindo-se exatamente os mesmos critérios adotados no exame inicial. Após o 

exame final, os pacientes dos dois grupos foram encaminhados imediatamente para 

tratamentos periodontais, complementares e/ou cirúrgicos. 

 

 

13.3.5 Coleta de saliva para análise laboratorial d os níveis de cortisol 

(SALIVETTE®) 

 

 

Após a definição dos grupos, os pacientes (Grupo I e Grupo II), foram 

submetidos à coleta de saliva para a determinação dos níveis de cortisol. O método 
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aplicado foi o Salivette®, fabricado e comercializado pela Sarstedt. A coleta se deu 

durante três dias consecutivos e foi novamente realizada ao final do estudo (no 

anexo 1, seguem-se os procedimentos de coleta e conservação). 

 

 

13.3.5.1 Parâmetros bioquímicos de medidas em corti sol 

 

 

Um estudo para o estabelecimento da faixa de normalidade da taxa de 

cortisol foi efetuado com medidores RIA ACTIVE®, com o cortisol salivar DSL-

210018.O estudo utilizou amostras de soro de voluntários adultos saudáveis. Foram 

obtidos os seguintes resultados: 

 

Quadro da média normal de cortisol nos diferentes p eríodos do dia 

 

 

13.4 O método de análise dos dados da pesquisa 

 

 

13.4.1 O método quali-quanti 

 

 

O método quali-quanti constitui-se em uma análise que combina a 

sensibilidade de dados qualitativos com a validação proporcionada por índices 

quantitativos. Os dados de pesquisas podem ser enriquecidos com a utilização de 

uma metodologia que contemple as dimensões qualitativas e quantitativas. Não se 

faz mais necessário que o pesquisador fique preso apenas em dados exatos, 

quantitativos (relatórios, planilhas, estatísticas e gráficos). Os dados de natureza 

qualitativa (textos, discursos, entrevistas, reportagens, etc.) vêm sendo cada vez 
                                                        
18 Coat-a-Count, Diagnosis Products, Los Angeles, CA. 

HORÁRIO N MÉDIA (g.dl)  FAIXA COM 1 DP FAIXA ABSOLUTA  

MANHÃ 56 16 9 – 23 1 – 39 

TARDE 23 10 7 – 13 3 – 18 
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mais incorporados à análise dos dados de pesquisas (LESCA, FREITAS & CUNHA, 

1996). 

A análise de dados se deu por meio de análise qualitativa das sessões, da 

análise estatística dos dados quantitativos provenientes dos escores do teste ISSL, 

das medidas do índice de cortisol e dos indicadores do quadro periodontal. 

 

 

13.4.2 O método estatístico  

 

 

Para as comparações entre INI (início) e FIM (final) nas variáveis 

quantitativas foi utilizado o “Teste t pareado” e na variável estresse (por ser um 

escore) foi utilizado o “Teste de wilcoxon”.  Para as comparações entre os dois 

grupos nas variáveis quantitativas foi utilizado o “Teste t de Student” e na variável 

estresse foi utilizado o “Teste de Mann-Whitney”. 

Em todos os testes estatísticos foi considerado o nível de significância de 

5% (p<0,05). 

 

 

13.5 Procedimentos éticos 

 

 

Cada participante da pesquisa, tanto do grupo experimental quanto do grupo 

controle, foi esclarecido sobre a presente pesquisa desde o primeiro contato 

telefônico. Foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 5). 

O presente trabalho foi submetido e aprovado por uma comissão ética em pesquisa 

científica, para só então se dar início aos procedimentos. 

 

 

13.5.1 Ao final do processo psicoterápico 

 

 

Os sujeitos dos grupos experimental e controle que tiverem necessidade de 
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continuidade de assistência psicológica serão encaminhados para a atendimento 

psicológico – nos moldes de intervenção de apoio (Cordioli, 1998; Dewald, 1981) – a 

ser realizado pela psicóloga autora deste estudo – em caráter gratuito - em sua 

clínica, nas modalidades grupais ou individuais, conforme a necessidade do 

paciente. 

 

 

13.6 Resumo dos procedimentos da pesquisa: 

 

 

Grupo I (experimental): 

• Anamnese e exame clínico periodontal 

• Coleta de saliva para dosagem inicial do nível de cortisol 

• Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

• Avaliação psicológica para estresse 

• Entrevista inicial em psicologia  

• Intervenção psicológica com 12 sessões 

• Reteste do nível de estresse  

• Entrevista devolutiva do processo, do teste de estresse e eventual 

encaminhamento psicológico 

• Novo exame clínico periodontal após conclusão das intervenções 

• Nova coleta de saliva para dosagem final de cortisol 

• Encaminhamento odontológico imediato 

Grupo II (controle):  

• Anamnese e exame clínico periodontal 

• Coleta de saliva para dosagem inicial do nível de cortisol 

• Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

• Avaliação psicológica para estresse 

• Espera sem nenhuma intervenção psicológica ou odontológica 

• Reteste do nível de estresse  

• Entrevista devolutiva do teste de estresse e eventual encaminhamento 

psicológico 

• Nova coleta de saliva para dosagem final de cortisol 
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• Novo exame clínico periodontal após tal período 

• Encaminhamento odontológico imediato 
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CAPÍTULO 14 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
14.1 Resultados e discussão dos sujeitos E1 a E13 d o grupo experimental  

 
 

Sujeito E1: 47 anos: sexo masculino, assalariado, casado, quatro filhos. 

Periodontite do tipo crônica, localizada, avançada 

Breve histórico: Teve uma infância sofrida. Começou a trabalhar aos 14 

anos para ajudar o pai, numa família numerosa.  Por ter tido que trabalhar cedo, não 

estudou e nem aproveitou a juventude, tudo que ganhava era dado à família. Sofre 

de periodontite desde pequeno e que piorou após o casamento de um dos filhos. 

Nesta ocasião, arcou com a compra de um imóvel para o casal. Embora a despesa 

tenha ficado muito pesada, acha que os filhos “merecem o melhor” (sic). Muito 

preocupado com os afazeres e manutenção da família, da qual é o único provedor, 

exige-se além das suas possibilidades, no que é endossado pela esposa e pelos 

próprios filhos. Descreve-se como uma pessoa quieta que evita conflitos tendo 

sofrido muitas perdas de oportunidade e amigos por esta característica.  

 

Produções nas técnicas expressivas 19 

Quadro de produções expressivas sujeito E1 

 
Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

 
Sessão 1 - Desenho do 
corpo 

(Não conseguiu 
desenhar) 

Verbaliza: - “Não sei fazer” 
 

Sessão 2 - Escultura 
livre com argila 

(Não quis fazer a 
escultura) 

Comentou o que imaginou: - “Vi 
uma árvore seca, estou seco por 
não poder dar o que meu filho 
pede. Ele quer sempre mais, 
mas, ele merece tudo de bom.” 

                                                        
19 As produções apresentadas dependem da freqüência do sujeito nas sessões, portanto, haverá uma 

discrepância no número de produções, segundo as freqüências individuais. 
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Sessão 5 - Visualização 
da boca, dentes e 
gengivas; imaginação 
de ações de melhora; 
colagem  

 

Escrito: “Boca de felicidade, 
representando a vida, amor e 
alegria”. 
“Boca com falta dos dentes, que 
dá muita tristeza de ver a perca 
dos dente” (sic) 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas  

Coisas agradáveis: 
“Boca falando: sinto 
felicidade no sorriso 
quando estou com 
meus filhos e de 
repente bate uma 
tristeza que eu não sei 
explicar.” 

Coisas desagradáveis: “Boca 
falando: o que sente por esta 
boca? Sinto raiva desta boca 
que não sabe falar com as 
pessoas, que não para de se 
ferrar” 

 

 

 

Análise dos resultados da psicoterapia: Foi o elemento que mais se 

ausentou do grupo e um dos que apresentou maior dificuldade na realização das 

técnicas. Referiu que o tratamento foi importante, mas, faltou em algumas sessões 

porque tinha que fazer horas extras. O paciente não se dá o direito de cuidar de si, 

como na infância, quando teve que abandonar seus sonhos para trabalhar e não 

poder usufruir o que ganhava. Perpetua esta condição hoje na família, não 

usufruindo de sua condição financeira, que é despendida com exigências 

desmedidas dos filhos. Freqüentemente no grupo referiu-se às “vontades dos filhos” 

(sic) e ao seu sacrifício para poder cumpri-las. Pouco expressa acerca de suas 

dificuldades para manter os desejos da família e comenta que “eles merecem” (sic). 

No grupo, parece ter exercido o papel do depositário da sombra – evidenciava com 

mais clareza a atitude geral do grupo de cuidadores e explorados. Ser o depositário 

da sombra do grupo pode ter sido outra doação, desta vez à “família-grupo”. Após 

psicoterapia não apresenta nenhuma mudança de vida ou planos para o futuro. 

Relata ter percebido que pode estar exagerando na preocupação com os filhos. 

Resultado da psicoterapia: discreto. 
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Quadro E1: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a20 

 

Sujeito E1  
Periodontite tipo crônica/localizada/avançada 

Indicadores 
 

Antes 
Psicoterapia 

Após 
psicoterapia 

Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,51 0,25 Melhora 

Nível de estresse Fase de quase 
exaustão 

Fase de quase 
exaustão 

Inalterado 

MPS (média de profundidade de 
sondagem) (mm) 

2,40 2,08 Melhora 

MNI (média de nível de inserção) 
(mm) 

3,01 2,08 Melhora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

2,40 1,90 Melhora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

0,93 
 

0,31 Melhora 

Aproveitamento terapêutico   Discreto 
Avaliação periodontal: melhora clínica.21 

 

Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: O sujeito apresentou melhora clínica odontológica importante em três 

indicadores e queda no nível de cortisol, embora seu resultado da psicoterapia tenha 

sido discreto, sem grandes melhoras e o nível de estresse não tenha se alterado. Foi 

o único que precisou de intervenção odontológica, durante o período da 

psicoterapia22, a qual constou de extração de alguns dentes. Precisou de amarrilho – 

que detêm a perda dos dentes – poderíamos entender como uma somatização  

daquilo que lhe é sombrio: o quanto doa e perde coisas, deixa escapar coisas suas 

para os demais. Ditado popular “segurar com unhas e dentes”, dentes moles ou 

ausentes não podem segurar nada. A melhora do índice de placa, melhor higiene, 

pode apontar para um resgate do direito de cuida-se mais - e não exclusivamente da 

família. Um rendimento terapêutico discreto talvez fosse um fator capaz de auxiliar 

na melhora da condição orgânica, mas, não se pode deixar de lado que foi o único 

elemento do grupo que passou por intervenção odontológica de urgência, podendo 

                                                        
20 Uma descrição mais detalhada dos resultados periodontais dos sujeitos do grupo experimental 

encontra-se no anexo n0 4 do presente trabalho. 
21 Este diagnóstico foi realizado por um periodontista com experiência na área. 
22 Apesar de se ter sistematizado como parte do método a não intervenção odontológica, foi feita esta 

exceção por motivos éticos, uma vez que o sujeito corria o risco de ter maior perda de dentes. 
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vir a melhorar seu quadro clínico odontológico e os cuidados adjacentes, como 

limpeza dos dentes e medicação. 

Sujeito E2:  40 anos, sexo feminino, profissional autônoma, casada, dois 

filhos. Periodontite do tipo crônica, localizada, moderada.  

Breve histórico: Descreve infância muito boa, ligação afetiva de intensa 

proteção dos pais e avós. Aos 17 anos, começou a trabalhar para poder ter suas 

coisas e “por aparelho nos dentes, meu sonho”. Sua periodontite começou depois do 

casamento e teve acentuada piora após nascimento do primeiro filho. Referiu que 

passou a ser “muito nervosa para alcançar os objetivos da família” (sic). Gosta do 

que faz, mas, precisava aplicar-se em cursos, o que não fez quando os filhos eram 

pequenos e não prosseguiu com seus projetos depois. É muito ligada à família de 

origem. Deprimiu-se ao ter que sair de casa para casar. Relata se relacionar bem 

com os filhos e ter uma razoável convivência com o esposo que é “estourado” (sic). 

Ela não reage às alterações dele, prefere se calar. No trabalho também tem 

problemas em cobrar seus serviços das clientes, continuando a atender mesmo as 

que lhe devem. “Sinto-me triste quando falo e vejo que magoei alguém” (sic). O 

marido era assalariado e resolveu deixar tudo para arriscar-se em negócio próprio. 

Passou a viajar a trabalho. A partir desta mudança, a paciente piorou muito da 

periodontite e os sangramentos começaram a se intensificar quando o marido 

passou a viajar. “Ele viaja e meus dentes sangram” (sic). Refere ter medo de perder 

mais dentes.  

 

Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E2 

 

Sessão -Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 – Desenho 
do corpo 

 

Escreveu: “No momento do 
relaxamento senti vontade de 
chorar, veio a sensação de 
alívio. A parte mais fácil foi o 
rosto, ficou com um ar de paz. 
A parte do meu coração me 
falou para confiar e ficar em 
paz.” 
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Sessão 5 - 
Visualização da 
boca, dentes e 
gengivas; 
imaginação de 
ações de melhora; 
colagem:  

Escreveu: “Eu escolhi esta 
imagem porque já imaginei 
alguém cuidando, tratando 
dos meus dentes” 
 

Sessão 6 - 
Imaginação dirigida: 
boca falando coisas 
agradáveis e 
agressivas:  

Coisas agradáveis: “Boca 
falando: sinto felicidade no 
sorriso quando estou com 
meus filhos e de repente bate 
uma tristeza que eu não sei 
explicar.” 

Coisas agressivas: “Briguei 
com uma pessoa que me 
magoou e quase morri (...) 
passei mal de tanto chorar (...) 
precisei pedir perdão para a 
dor passar” 

Sessão 8 – Sandtray 
em grupo: minha 
vida: 
 
 
 
  

Verbaliza: “Representa meu 
casamento, meu sonho de ter 
minha casa. Eles são tudo prá 
mim. Choro de saudades dos 
meus pais, que moram num 
bairro longe”. 

Técnica 9 – Jonas e 
a baleis 
 

“ Deixei de falar muita coisa e hoje não faria assim. Tinha 
medo de magoar as pessoas, mas, ultimamente tenho falado 
o que preciso. Se tivesse feito isso antes não teria tido tantos 
dissabores na vida”. 

 

Análise dos resultados da psicoterapia: A paciente apresenta alguns 

núcleos infantis – típica puella - de negação maníaca, sendo freqüente em suas 

falas colocações de pensamento mágico, minimizadores de ansiedade. Nas técnicas 

fica claro como delega ao outro suas responsabilidades. Nunca precisou trabalhar, e 

após o casamento, a realidade econômica se trabalhar se impôs e ela adoeceu pela 

responsabilidade com a família. O marido optou por seguir seus próprios sonhos, o 

que deve ter mexido com os seus núcleos de puella. Ela piora dos dentes com as 

viagens do marido, pela separação dele, mas também pela projeção da sombra 

positiva e realizadora no marido. Ao final do processo, salientou a alegria em 

compartilhar problemas com pessoas que “me entendem, passam pelas mesmas 

coisas” (sic). Referiu que seus problemas não são tão grandes frente aos que viu no 

grupo. Surpreendeu-se com o fato que todos temos responsabilidade por aquilo que 

nos acontece e pelos “problemas irem ficando maiores até podendo virar problema 

físico, como os dos dentes” (sic). Parecia, inicialmente, comprometida com o papel 

de menina boazinha, que ficava “triste” por “magoar alguém”. Diz ter aprendido a se 

valorizar diante das pessoas e a colocar limites em situações de abuso. Fala mais o 

que sente para o marido “mesmo que ele fique magoado” (sic).  Cobrou todas as 
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clientes que lhe deviam e não atende mais as que lhe devem. Planeja a retomada de 

alguns de seus objetivos. Resultado da psicoterapia: muito favorável. 

 

Quadro E2: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 

Sujeito E2  
Periodontite tipo crônica/localizada/moderada  

Indicadores Antes 
Psicoterapia 

Após 
psicoterapia 

Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,66 0,24 Melhora 
Nível de estresse Fase de 

resistência 
Sem estresse Melhora 

MPS (média de profundidade de 
sondagem) (mm) 

3,43 2,77 Melhora 

MNI (média de nível de inserção) (mm)  3,60 2,94 Melhora 
MIP (média de índice de placa) (mm) 2,40 1,92 Melhora 
MIG (média de índice gengival) (mm) 1,28 0,81 Melhora 

Aproveitamento terapêutico 
 

  Muito 
favorável 

Avaliação periodontal: melhora clínica. 

 

Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: A paciente obteve melhora em todos os itens, sendo três 

considerados importantes. Diminuiu o nível de cortisol, conseguiu a remissão 

completa do nível de estresse e obteve um resultado terapêutico muito favorável. 

Melhorou acentuadamente a média de profundidade de sondagem, que resulta em 

melhor contenção do dente na boca.  Simbolicamente, ao permitir-se falar o que 

sente, mais firmemente – como relata ao fim do processo - simbolicamente permitiu 

que seus dentes adquirissem força e vitalidade. Apresenta-se mais madura em sua 

concepção do mundo. Obtém dentes fortes de adulta e não os “de leite” da puella.  

Referiu se defender-se mais dos abusos e expor sua agressividade. Os gnósticos 

atribuem aos dentes a função de defesa do homem interior, a muralha agressiva que 

defende a alma. Tais mudanças psicológicas podem ter sido um fator na melhora 

odontológica.  

Sujeito E3:  45 anos, sexo feminino, assalariada, divorciada, dois filhos. 

Periodontite do tipo crônica, localizada, branda. 
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Breve histórico: Há cerca de três anos percebeu inchaço na gengiva, 

começou a doer a ponto de dificultar a alimentação. Um exame constatou perda 

óssea. Seus pais perderam os dentes cedo e usavam prótese total (dentadura). 

Receia ter que usar também. Começou a trabalhar aos 16 anos para auxiliar em 

casa. Infância difícil. Define-se como uma mulher cheia de “sonhos e planos” (sic) e 

parece ressentir-se muito por não ter podido realizá-los. Queixa-se de nunca ter tido 

apoio para seguir com seus planos, só contando hoje com os filhos. Ao se casar, 

parou de trabalhar por exigência do marido para cuidar dos filhos e da casa. 

Retomou o trabalho após separação, há cinco anos. Atribui muito de seus problemas 

à sua postura calada, sua passividade frente às “coisas injustas” e ao “engolir tudo” 

(sic). 

 

Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E3 

 
Sessão – Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 2 - Escultura 
livre com argila: 

 

“Esta montanha alta representa os 
meus sonhos acumulados. Não 
posso contar com ninguém, tenho 
que realizar sozinha” 

Sessão 4 - 
Movimentação ativa 
e passiva de 
empurrar e ser 
empurrado 

Ao empurrar – “Dizer não 
foi mais difícil. 

Ao ser empurrado – “Ouvir o não foi 
o mais difícil” 
 

Sessão 5 - 
Visualização da 
boca, dentes e 
gengivas; 
imaginação de 
ações de melhora; 
colagem:  

“Procuro só dizer coisas boas, 
palavras amigas, de apoio. Pessoas 
que precisam da minha ajuda. Eu me 
sinto bem em ajudar” 
 

Sessão 7 – Trabalho 
com sonhos: 
mensagens 

Resumo: Sonhou que a 
filha havia morrido, chorou 
muito. Acordou aliviada ao 
ver a filha. 

Mensagem : “Compreendi que talvez 
exagere na minha ligação com ela” 
 

Sessão 8 – Sandtray 
em grupo: minha 
vida: 
 
 

 

“Este é o troféu que levanto após ter 
conseguido minha separação. A 
borboleta sou eu, livre” 
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Cenário do grupo 23 

 

Resumo das falas do grupo: Interessante ver 
todos juntos na cena, ela mostra a união do 
grupo. Cada um no seu pedaço, mas, contribuído 
para o todo. Saudades do grupo, por antecipação, 
iniciativas de contatos. 

Sessão 9 - 
Trabalho 
simbólico com a 
estória de Jonas e 
a Baleia:  

“Tinha medo de tomar decisões, hoje estou revendo isso. Depois que 
me separei, vi que preciso agir só. Não posso pensar em críticas 
alheias. Vou tomar atitude, sem passar pó cima dos outros” 
 

 

Análise dos resultados da psicoterapia: A paciente era muito quieta, 

pouco falava no grupo, o que foi melhorando com o tempo. Citou que “ser atendida 

por especialistas mudou alguma coisa em mim, acho que me dei mais valor e 

atenção” (sic). Percebeu melhora no inchaço da gengiva, no sangramento e nas 

dores, contudo ressalta que “agora que estamos no final do grupo, eles parecem que 

voltaram a doer” (sic). Nas técnicas, chama a atenção ausência total de 

manifestações agressivas e de cuidados de si. Relata que se sentiu a vontade ao 

falar no grupo, coisa que não fazia há tempos, pela vergonha dos dentes. Está mais 

falante lá fora também. Planeja retomada de planos para o futuro. Resultado da 

psicoterapia: regular. 

 
Quadro E3: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 
Sujeito E3  

Periodontite tipo crônica/localizada/branda 
Indicadores Antes 

Psicoterapia 
Após psicoterapia Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,73 0,63 Melhora 
Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 
MPS (média de 

profundidade de sondagem) 
(mm) 

2,56 2,20 Melhora 

MNI (média de nível de 
inserção) (mm) 

2,63 2,28 Melhora 

MIP (média de índice de 
placa) (mm) 

2,70 1,47 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) (mm) 

0,46 0,51 Piora 

Aproveitamento terapêutico   Regular 
Avaliação periodontal: melhora clínica 
                                                        
23 A imagem do cenário do grupo será mostrada apenas no material deste sujeito, visto que são as 

mesmas para todos. 
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Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: A paciente apresenta melhora clínica odontológica, melhora no nível 

de cortisol e resultado terapêutico regular. O nível de estresse não se alterou. O 

índice de placa teve melhora importante, o que condiz com sua fala de que passou a 

se cuidar melhor a se dar mais valor, após a terapia. Ela levantou uma questão 

crucial: o fato de se ver cuidada promoveu sua auto-estima e a fez motivar-se para 

se cuidar mais, certamente dos seus dentes também. Sentiu piora das dores de 

dente no período do término do grupo – relata como constatação, sem apresentar 

emoção. O motivo para a piora das dores se confirma, ela é uma das duas únicas 

pessoas do grupo a apresentar piora no IG (nível de inflamação gengival) o que 

pode trazer dores, realmente. Trata-se do único índice em que ela piorou. Uma 

inflamação acontece frente a uma agressão. Talvez, ela sinta o término do grupo 

como uma agressão. Ela, que nunca recebeu apoio, pode ter sentido o fim do grupo 

como retirada de um importante apoio e “inflamou-se”.  

Sujeito E4:  42 anos, sexo feminino, dona de casa, divorciada, um filho. 

Periodontite do tipo crônica, localizada, avançada. 

Breve histórico : Há muito tempo sofre problemas odontológicos. Refere 

que estes problemas “mexem com meu lado sentimental” (sic). Não sorri por ter 

vergonha dos dentes que apresentam mobilidade, sangramento e exposição de raiz. 

Relata que perdeu parte de sua identidade com a perda dos dentes, pois, antes era 

comunicativa e foi se fechando e isolando. Não estudou e não trabalha atualmente. 

Infância difícil perdeu o pai muito cedo e relata maus tratos pelo padrasto. Relata 

que o pai era “meu herói, andava a cavalo comigo” (sic). Começou a trabalhar aos 9 

anos para auxiliar nas despesas. Parou quando se casou para cuidar dos filhos e 

marido. Separada, mora com a mãe e cuida dela. Hoje tem pouco contato com o 

restante da família de origem. Sofre com esta distância. O filho também não mora 

mais com ela.  
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Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E4 

 

Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho do 
corpo: 

 

“Senti meus ombros 
pesados. Todos os 
problemas sobre eles. 
Meus olhos olhando para 
dentro e vendo como ou 
especial, apesar dos 
problemas” 

Sessão 2 - Escultura 
livre com argila: 

(não fez, só descreveu) “Vejo minha vida como 
uma árvore metade 
verde e metade seca. 
Agora estou na metade 
seca, estou sentido falta 
do meu filho que saiu 
para estudar” 

Sessão 4 - 
Movimentação ativa e 
passiva de empurrar e 
ser empurrado 

 “Quando empurrei dizendo 
sim, achei divertido. Dizendo 
não, foi constrangedor” 

“Quando fui empurrada 
ele dizendo sim, achei 
graça, no não fiquei 
constrangida” 

Sessão 5 - Visualização 
da boca, dentes e 
gengivas; imaginação 
de ações de melhora; 
colagem: 

 

 ”Porque me vejo um 
super-herói lutando por 
coisas melhores, por um 
sorriso melhor e atitudes 
boas” 
 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

Agradáveis: “Uma pessoa que 
gosto estava mau e eu falei 
palavras de carinho e abracei-
a, me senti muito feliz” 

Agressivas: “Meu ex-
marido discutiu comigo, 
falei coisas que se 
tivesse calma jamais 
teria dito. Senti-me triste, 
não gosto do ser 
agressiva” 

Sessão 8 – Sandtray em 
grupo: minha vida: 

 

“O leão é o meu ex, a 
menina, minha filha. Com 
ele era matar um leão 
por dia. Com ela estou 
em paz. Se ele fosse 
melhor, não teria 
separado, sou bem 
família” 

Sessão 9 - Trabalho 
simbólico com a estória 
de Jonas e a Baleia:  

“Me omiti muito, faltou coragem para conceder a mim 
mesma, oportunidades de novas coisas. (...) no caso, 
meus estudos, posso conseguir, mas falta coragem (...) 
cada um tem uma missão, preciso descobrir a minha” 
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Análise dos resultados da psicoterapia: A paciente apresenta um perfil de 

pessoa em eterno luto. Falta envolvimento com as coisas, tomada de atitudes e 

vislumbre do futuro e não do passado. Nas técnicas evidencia estar presa ao 

casamento que terminou. Ligada às “perdas”, perde a perspectiva do que poderia 

ganhar. O término do grupo apresenta-se como outra perda importante para ela, 

ressente-se por novamente perder. Não superou a perda do pai. Lamenta o fim da 

terapia, – outra perda - “foi muito bom, não sei como agradecer a todos, estou triste 

porque vai acabar” (sic). Relata que nesta semana “voltei a sentir um pouco de dor 

nos dentes, como já havia passado, acho que é porque vai acabar aqui” (sic).  Ao 

final do processo, conseguiu abrir-se mais e relata ter se tornado um pouco mais 

comunicativa com as outras pessoas. Percebeu que a força para alterar as 

circunstâncias se encontra “primeiro em mim e depois nos outros” (sic). Quer 

retomar os estudos. Resultado da psicoterapia: favorável. 

 

Quadro E4: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 

Avaliação periodontal: melhora clínica 

 

Sujeito E4  
Periodontite tipo crônica/localizada/avançada  

Indicadores Antes 
Psicoterapia 

Após 
psicoterapia 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,74 0,37 Melhora 

Nível de estresse Fase de quase 
exaustão 

Fase de 
resistência 

Melhora 

MPS (média de 
profundidade de sondagem) 

(mm) 

2,69 2,59 Melhora 

MNI (média de nível de 
inserção) 

(mm) 

3,38 3,17 Melhora 

MIP (média de índice de 
placa) 
(mm) 

2,38 1,54 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) 

(mm) 

1,40 0,92 Melhora 

Aproveitamento terapêutico   Favorável 
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Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: A paciente apresenta melhora clínica odontológica, melhora no nível 

de cortisol e resultado terapêutico favorável. O nível de estresse – o mais alto dos 

escores – foi reduzido significativamente. Dois itens odontológicos foram 

importantes. Foi a única a verbalizar claramente a tristeza que sentia pelo término do 

grupo e associá-la à piora das dores de dente. A piora não foi justificada no exame 

final, pois, apresentou melhora em todos os itens avaliados. Poderíamos fazer a 

hipótese de que a paciente conseguiu levar ao polo abstrato as representações 

ligadas às perdas – que estavam expressas na doença periodontal -, ao verbalizar 

sua tristeza pela perda do grupo, transduzindo-as para o polo abstrato e melhorando 

fisicamente. 

Sujeito E5:  50 anos, sexo masculino, assalariado, casado, dois filhos. 

Periodontite do tipo crônica, generalizada, moderada. 

Breve histórico: Há um ano, assustou-se com a perda de alguns dentes 

que amoleceram. Sempre sofreu com os dentes, nunca ligou. Refere que “tenho 

medo de perder todos os dentes e ficar banguelo. “Pensar em usar dentadura me dá 

medo, fico apavorado, cuido do dente dos meus filhos desde cedo” (sic). Cuido do 

dente dos meus filhos desde cedo. Começou a trabalhar aos 11 anos para auxiliar 

em casa. Os pais se nesta época, perdeu contato com o pai. Mais tarde, iniciou uma 

sociedade e perdeu tudo o que acumulou por 10 anos. Refere que percebia algo 

errado, mas não conseguia falar para o sócio. A mulher o estimulava a isto, ele tinha 

medo. Nunca quer entrar em “confusão” (sic). Há dois anos, perdeu um casal de tios 

que ocuparam o lugar do casal parental. Também nesta ocasião perdeu o sogro, 

que era importante para ele. Muito apegado à família de hoje. Quando era 

adolescente tinha um álbum com recortes de crianças e famílias de revistas. 

Gostava de pensar que era sua família. Relata que quando teve finalmente a sua 

pensou: “eu consegui!”(sic). Sofre muito em pensar que os filhos possam sair de seu 

convívio quando se casarem. “tenho medo da família se perder uns dos outros” (sic).  
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Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E5 

 

Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho do 
corpo: 

 

“Não relaxei os ombros, desenhei 
só peitoral é mais fácil fazer.” 
 

Sessão 4 - 
Movimentação ativa e 
passiva de empurrar e 
ser empurrado 

“Empurrar dizendo sim é 
bom, a pessoa aceita, 
dizendo não é diferente, 
tem resistência” 

 “Empurrado e ouvindo sim é 
difícil, mas, empurrado e ouvido 
não é muita dureza!” 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

Coisas boas: “Vida, amor, 
querida, para a esposa, 
fico feliz” 

Coisas agressivas: “Não, não 
posso, não quero, não sei, para 
mim mesmo, fico triste, chateado” 

Sessão 7 – Trabalho com 
sonhos: mensagens 

“Sonhei que uma tia 
carregava meu sogro 
morto e dizia prá eu não 
me preocupar ela cuidaria 
dele, do lado de lá” 

Mensagem: “É que eu me 
preocupo até com quem já 
morreu” 
 

Sessão 8 – Sandtray em 
grupo: minha vida: 

 

“São meus filhos, preciso saber 
que estão crescendo, tenho que 
saber que vão partir, sou muito 
apegado” 
 

Sessão 10 - Livre: 
escolheram o relato de 
um conto de fadas que 
os marcou:  
 

Resumo: João e Maria – “Devido à falta de alimentos, foram 
abandonados pelos pais...Seriam devorados... um assado 
deles... foram embora e acharam sua família arrependida... 
minha mãe contava esta história quando eu tinha 10 anos, fase 
muito dura”. 

 

Análise dos resultados da psicoterapia: Utiliza muito em sua fala os 

termos “perda” e “perdi”. Do grupo, é um dos que mais perdeu dentes. Apresenta 

grande ansiedade de separação. Na infância foi privado de importantes vínculos 

familiares e mais tarde também veio a perder outros. Sua periodontite piorou, com 

perdas de dentes, após a perda do casal de tios-pais, ocasião em que também 

perde o sogro. A construção do álbum com recortes de famílias de revistas evidencia 

a solidão na qual vivia e o grande valor que dava – desde então - à família. Agarra-

se à família atual de forma exagerada com medo de que ela também se perca. O 
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conto de fadas escolhido por ele revela muito da relação ambivalente que tem com a 

família: é sua fonte de alegria, mas o devora e fica arrependida. Está se colocando 

mais firmemente nas situações, sobretudo no trabalho, sem ficar nervoso. Relata 

estar mais assertivo no trabalho, não no núcleo familiar. O medo da perda dos 

vínculos familiares ainda o leva a manter uma atitude de passividade para com ela. 

Perder os dentes lembra muito perder elementos da família. São 32 dentes - 

elementos que compõe um todo, estão sempre juntos, etc. Popularmente, sonhar 

que se perdeu dentes faz com que se pense que “alguém da família vai morrer”. 

Enumera planos de “ter outro filho” (sic). O plano de ter outro filho se apresenta 

discrepante da linha de trabalho pessoal para a diferenciação dos filhos crescidos. 

Ele não consegue ainda sair do antigo papel. Relata ter aprendido muito com o 

grupo e que “nunca tinha participado de um tratamento de tamanho valor” (sic). 

Resultado da psicoterapia: favorável. 

 

Quadro E5: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 

Sujeito E5  
Periodontite tipo crônico-generalizada/generalizada /moderada 

Indicadores Antes 
Psicoterapia 

Após 
psicoterapia 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,77 0,67 Melhora 

Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 
MPS (média de 
profundidade de 

sondagem) 
(mm) 

4,17 4,49 Piora 

MNI (média de nível de 
inserção) 

(mm) 

4,55 4,88 Piora 

MIP (média de índice de 
placa) 
(mm) 

3,72 2,34 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) 

(mm) 

2,23 2,85 Piora 

Aproveitamento 
terapêutico 

  Favorável 

Avaliação periodontal: piora clínica 
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Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: Este foi o único sujeito do grupo que apresentou piora clínica 

odontológica. Por outro lado, apresentou melhora no nível de cortisol, não alterou o 

estresse e o resultado terapêutico foi regular. O único índice que apresenta melhora 

importante é o índice de placa, o que leva a crer que, ao menos, está se cuidando 

mais, melhorando a escovação. Tal constatação está de acordo com a referência 

que faz ao tratamento psicológico, “de tamanho valor”. Pode ter se valorizado e se 

cuidado mais fisicamente, ao ver-se cuidado psicologicamente. Novamente nos 

deparamos com o fenômeno de piora do índice de inflamação gengival, no caso uma 

piora importante, no encerramento do grupo. Novamente isto ocorreu num sujeito 

que sofreu desamparo e perdas na vida. Como foi constatado com E3, poderíamos 

refletir se o desamparo pelo término do grupo não poderia estar “inflamando” sua 

boca. 

Sujeito E6:  30 anos, sexo masculino, autônomo, solteiro, um filho. 

Periodontite do tipo crônica, generalizada, moderada. 

Breve histórico: Preocupado com o sangramento bucal que se iniciou há 

cerca de três anos. Associa a uma “pancada na boca que levei durante uma partida 

de futebol” (sic), aos 16 anos. Refere que a partir daí os dentes amoleceram e 

começaram a sangrar, “causando a periodontite” (sic). É bastante calado e 

descreve-se como muito nervoso. Queria ser mais falante e comunicativo. Ficou 

mais calado após o episódio do chute. Começou a trabalhar desde menino, aos 12 

anos. Nesta época, os pais se separaram e ele ficou sem moradia. Sofre ao se 

lembrar deste período de sua vida, mudando de lares. Teve uma ligação afetiva da 

qual resultou um filho. Está proibido pela ex de visitar o filho, relata piora da 

periodontite neste período de separação do filho. Queixa-se de não conseguir se 

expressar mais agressivamente, sobretudo ao ser injustiçado no trabalho, 

principalmente se a pessoa tiver um perfil agressivo. Abandonou a faculdade para 

poder arcar com pensão do filho. Pensa em retomá-la.  
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Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E6 

 

Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho 
do corpo: 

 

“A parte mais fácil de fazer 
foi os pés, a mais difícil, as 
costas, que ficaram 
agressivas (sic) com uma 
fisgada” 

Sessão 2 - Escultura 
livre com argila: 

 

“Representa um rosto... 
parece uma águia. Pode ser 
uma águia querendo voar 
alto, correr atrás dos sonhos” 
 

Sessão 5 - 
Visualização da boca, 
dentes e gengivas; 
imaginação de ações 
de melhora; colagem: 

 

“A boca das pessoas é igual 
a uma árvore, nasce forte, 
cresce forte e, com o passar 
do tempo, enfraquece e cai” 
 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

Agradáveis: “Minha boca está 
perfeita, em vista há uns meses 
atrás. Minha boca falou que 
sente uma suavidade ao saber 
que tudo que eu estou 
passando está próximo de 
acabar com esse excelente 
tratamento psicológico” 

Desagradáveis: “Nossa, que 
boca suja, com dentes tudo 
estragado, podres, você não 
tem vergonha (...) esqueceu 
de seus dentes que já estão 
quase caindo” 
 

Sessão 7 – Trabalho 
com sonhos: 
mensagens 

Resumo: Sonhou com um 
colega que já faleceu. No 
sonho, o colega pediu-lhe que 
alertasse seu filho que sofreria 
um acidente de carro. O 
paciente não contou e rapaz 
sofreu, mesmo, um acidente. 
Noutro sonho, o colega cobra-
lhe o pedido e ficando bravo. 

Mensagem: “Não posso dar 
conta de tudo” 
 

Sessão 8 – Sandtray 
em grupo: minha vida:  

 

“Representa meus vôos, 
como a águia de barro, já 
retomei a faculdade, 
recomecei a voar”  
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Análise dos resultados da psicoterapia: Parece que a vivência do chute 

na boca fez o paciente imergir na angústia pelos momentos da sua vida em que teve 

que se calar para poder sobreviver. Podemos supor a dificuldade de um adolescente 

ao perambular a procura de lares para morar – quanto silencio forçado e “quantos 

chutes na boca”! Assimilou este padrão de ter que se calar e se adaptar para ter o 

seu lugar (emprego, afeto, filho, etc.). Após o chute na boca - que é análogo ao seu 

relato de que quando a pessoa é agressiva ele se encolhe mais – desenvolve a 

periodontite. Nas técnicas, o sonho que relata mostra uma grande culpa e foi 

interessante ver a mensagem reparadora a que ele conseguiu chegar com a análise 

em grupo. Relata ter aproveitado muito o processo terapêutico e estar bem mais 

calmo. “O tratamento foi ótimo e melhorou o meu eu interior, principalmente os 

relaxamentos” (sic). Está conseguindo falar mais diretamente o que pensa, 

sobretudo no trabalho. Retomou contato com o filho definitivamente, acertando 

horários e freqüências de visitas. Voltou para a faculdade. Resultado da 

psicoterapia: favorável 

 

Quadro E6: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 
Sujeito E6  

Periodontite tipo crônico-generalizada/generalizada /moderada 
Indicadores Antes 

Psicoterapia 
Após psicoterapia Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

1,46 0,77 Melhora 

Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 

MPS (média de 
profundidade de 
sondagem) (mm) 

3,68 3,51 Melhora 

MNI (média de nível 
de inserção) (mm)  

3,74 3,57 Melhora 

MIP (média de índice 
de placa) (mm) 

2,16 1,60 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) (mm) 

2,68 1,56 Melhora 

Aproveitamento 
terapêutico 

  Favorável 

Avaliação periodontal: melhora clínica 

 

Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 
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periodontais: O paciente apresenta melhora clínica odontológica, com dois índices 

importantes. Não apresentou alteração no nível de estresse e melhorou pouco o 

nível de cortisol do forma não importante. O resultado terapêutico foi favorável. O 

paciente reclamava de dentes moles e sangramento. Apesar de ter melhorado, o 

seus piores índices foram os de profundidade de sondagem e nível de inserção. Um 

colo profundo pode vir a expor mais a raiz do dente, oferecendo menor firmeza. A 

história do sujeito nos chamou a atenção pelo dês-enraizamento precoce e ele pode 

estar expressando no polo orgânico a sua angústia, que ainda não foi superada. 

Dentes moles são dentes que não são suportados pelas suas raízes, assim como 

ele não pode ser contido pelas raízes-família, que o obrigou a perambular em busca 

de lares. Por outro lado, o paciente melhorou a inflamação gengival, que o fazia 

perder sangue, perdia sangue pela boca, como perdeu seus laços familiares. “Laços 

de sangue” é uma expressão que traduz ligações familiares.  

Sujeito E7:  47 anos, sexo feminino, funcionária pública, casada, dois filhos. 

Periodontite do tipo crônica, localizada, moderada. 

Breve histórico: Percebeu problemas nos dentes há 17 anos. Não sabe 

dizer se já tinha antes e “nem sobrava tempo para notar se tinha ou não, se ia no 

dentista era pros filhos” (sic), a quando os filhos eram pequenos, as “coisas mais 

importantes do que eu” (sic). Refere que os dentes podem ter piorado porque não se 

“leva em conta em primeiro lugar, primeiro prá mim vem os outros” (sic). Possui um 

bruxismo tão acentuado que chega a quebrar os dentes dormindo. Sempre muito 

cuidadora, se diz arrependida por não ter prosseguido com os estudos. Refere que 

para fugir de problemas, “me ocupo muito (com afazeres da casa) até ficar cansada 

e ir dormir” (sic). Assinala ser muito frustrada quando olha para a vida que tem e a 

que sonhou para si. A frustração abrange o nível profissional e pessoal. Descreve-se 

desde pequena como muito organizada e cooperativa. Relata que a mãe sempre foi 

muito cheia de qualidades de dona de casa e ensinou-a a fazer tarefas do feminino 

com primor. Quando menina, pouco discutia com os demais e nunca se impunha. 

“Nunca gostei de bater boca com as pessoas, ficava mais calada, até hoje” (sic). 

Tenta compreender os demais, e menciona que desanimou-se em tentar mudar as 

pessoas.Começou a trabalhar cedo, aos 17 anos, infância foi boa. Casou-se, criou 

os filhos e retomou o trabalho, passando em um concurso público. Assinalou que o 

esposo é distante dela e dos filhos, isolado e não conversa. Ela encontrou como 
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saída o afastamento e a imersão nas tarefas da casa. Se ele se mostra indiferente 

ela complementa: “finjo que não vejo” (sic). Relata que sua casa fica cheia de 

parentes e ela os serve até a exaustão. Diz gostar disto porque se sente querida 

nestas ocasiões. 

 
Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E7 

 
Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho do 
corpo: 

 

Escreveu: “Doeu garganta e 
boca. Gostei de desenhar os 
pés” 

Sessão 2 - Escultura livre 
com argila: 

 

Verbalizou: “Queria ter uma 
casa grande para poder 
receber meus parentes com 
conforto” 

Sessão 4 - Movimentação 
ativa e passiva de 
empurrar e ser empurrado 

Empurrar: “Dizendo sim pra 
pessoa receber coisas 
boas. Dizendo não pra 
afastar tristezas” 

Ser empurrado: “Duro de 
concentrar, mais fácil 
empurrar” 

Sessão 5 - Visualização da 
boca, dentes e gengivas; 
imaginação de ações de 
melhora; colagem: 

 

Escreveu: “Me vi como um 
pedreiro, mas, não consegui 
quebrar as placas dos dentes. 
E como ter super-poderes e 
não conseguir usar” 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

Coisas agradáveis: “troca 
de receitas, conversas com 
filhos, fico mais leve” 

Coisas agressivas: “Raras 
vezes no trabalho, mais em 
casa, agressões verbais, boca 
seca, taquicardia” 

Sessão 7 – Trabalho com 
sonhos: mensagens 

(não se lembrou de sonho) “Não costumo me lembrar de 
sonhos” 

Sessão 8 – Sandtray em 
grupo: minha vida: 

 

Verbalizou: “Esta sou eu e o 
trabalho casa. E muita coisa, 
da muito trabalho manter a 
paz familiar” 

Sessão 9 - Trabalho 
simbólico com a estória de 
Jonas e a Baleia:  

Escreveu: “Engoli a postura mais firme no relacionamento 
conjugal (...). Me acomodei e não exigi nada porque achei 
que daria conta sozinha, mas, o que ele (esposo) deveria ter 
feito eu não deveria fazer” 

Sessão 10 - Livre: 
escolheram o relato de um 
conto de fadas que os 
marcou:  

Escolheu um conto da sua infância: Duas meninas tinham 
sido advertidas pela mãe para não olharem para a trás 
quando um sino tocasse. Uma olhou e virou bruxa. “Pagou 
caro por não ter obedecido à mãe” 
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Análise dos resultados da psicoterapia: A paciente apresenta-se com 

muito baixa auto-estima, colocando-se a serviço dos outros de forma exagerada. 

Mostra-se identificada com a mãe – o conto que ela escolhe deixa isto muito claro - 

uma exímia cuidadora da casa. Sempre muito atenciosa, auxiliava a terapeuta a 

recolher papéis, xícaras, etc., quando do final das atividades do grupo. Pode ser que 

o grupo tenha oferecido à paciente uma das poucas oportunidades de ser autêntica, 

de retirar a persona de cuidadora. Referiu que “não tive que usar máscaras aqui, 

não era cobrada pelo grupo e nem pela psicóloga” (sic). Como ela mesma 

expressou, no grupo não esperavam nada dela, só sua presença. Conseguiu ir se 

colocando mais autenticamente, mas, suas colocações verbais vinham cheias de 

culpa, como por exemplo “mas, eu não posso reclamar de nada porque tem coisa 

pior por aí” (sic). Foi evoluindo para colocações mais diretas e assertivas, 

questionando seu papel de cuidadora extrema. O grupo acolheu suas poucas 

manifestações agressivas, sem a posterior retaliação que recebia da família. Tais 

oportunidades diminuíram fantasias de que sua agressividade pudesse destruir a 

família e a encorajaram a prosseguir neste caminho evolutivo. Ao final do processo, 

apresenta-se mais comunicativa em casa, colocando aos poucos seus desejos. 

Começou a se diferenciar das demandas excessivas da família, cuidando-se mais. 

Pede colaboração dos filhos e marido nas tarefas domésticas. Percebeu que 

refugiar-se na tarefas domésticas era uma tentativa de defender-se da solidão e 

quer se “colocar diante do que realmente me causa problemas, quero colocar os 

pingos nos ‘IS’ com o meu pessoal” (sic). Resultado da psicoterapia: muito favorável. 

 

Quadro E7: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 

Sujeito E7  
Periodontite tipo crônica/localizada/moderada 

 
Indicadores Antes Psicoterapia Após psicoterapia Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,71 0,43 Melhora 

Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) (mm) 

3,56 3,88 Piora 

MNI (média de nível de 
inserção) (mm) 

3,68 4,00 Piora 
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MIP (média de índice de 
placa) (mm) 

2,23 1,80 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) (mm) 

1,64 1,51 Melhora 

Aproveitamento terapêutico   Muito favorável 

Avaliação periodontal: melhora clínica 

 

Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: A paciente apresentou estabilidade no nível de estresse, melhora das 

medidas de cortisol e melhora clínica odontológica. Esta última, menos marcante 

que as melhoras já descritas. Os dois itens em que piora levemente são os níveis de 

inserção e de profundidade de sondagem. Ambos oferecem um quadro acerca da 

estabilidade e firmeza dos dentes. Vimos, no plano psíquico da paciente, uma 

ligação familiar muito inseguramente estabelecida – obrigando-se a trabalhar na 

casa incessantemente para ser amada. Conforme os resultados dos exames do 

paciente E6, ambos podem estar expressando a insegurança das ligações, na 

somatização da piora da contenção dentária. Laços interpessoais frouxos, dentes 

moles. Por outro lado, a melhora importante no índice de placa, pode indicar que ela 

está se cuidando mais, ao invés de despender toda a sua energia cuidando da casa. 

Sujeito E8:  37 anos, sexo feminino, casado, dois filhos, assalariado. 

Periodontite do tipo crônica, localizada, moderada. 

Breve histórico: A periodontite foi diagnosticada há quatro anos, mas 

sempre teve problemas com os dentes. Reclama do dia-a-dia estressante da 

profissão do ramo agropecuário que lhe causa “muito estresse e irritação” (sic). 

Percebe que piorou nestes quatro anos (a mãe faleceu há quatro anos, ele não 

relaciona os fatos). Percebe que está “envelhecendo e ficando com medo de falar as 

coisas” (sic). Falava o que pensava, mas percebeu que se metia em confusão. Anda 

muito triste com doença neurológica de um dos filhos. Lembra que pai muito 

carinhoso o pegava no colo e “chacoalhava nos joelhos, eu adorava” (sic). Aos 12 

anos começou a trabalhar em serviço pesado para ajudar em casa. Casou-se cedo, 

relacionamento é bom, mas, reclama que a esposa não o escuta. Muito apegado à 

filha doente, admira sua força “é tudo o que eu não sou”. Seus parentes freqüentam 

muito sua casa, ele quer por limites, esposa não deixa. Às vezes ele pede para ela 

falar as coisas por ele, “senão estouro” (sic).  
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Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E8 

 

Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho do 
corpo: 

 

“Mais fácil fazer o rosto, o 
corpo eu não sei. Gostei mais 
do rosto” 

Sessão 2 - Escultura livre 
com argila: 

 

“Representa meu filho 
doente, sua forma de lutar 
com a doença e seu talento 
para artes, tudo que não sou” 

Sessão 4 – 
Movimentação ativa e 
passiva de empurrar e 
ser empurrado 

Empurrar: “gostei de empurrar 
falando sim, no não, me senti 
mal” 

Empurrado: Gostou de ser 
empurrado ouvido sim, sentiu 
moleza com o não 

Sessão 5 - Visualização 
da boca, dentes e 
gengivas; imaginação de 
ações de melhora; 
colagem: 

 

“Eu pretendo que minha boca 
fique assim, quando imaginei, 
vi ela muito suja,quando tava 
pequeno, peguei minhas 
ferramentas e limpei” 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

“Boca falando bem de alguém, 
coisas pra ajudar” 

“Boca nervosa, (relata 
conflitos), sou nervoso e 
calmo ao mesmo tempo” 

Sessão 7 – Trabalho com 
sonhos: mensagens 

“Sonhei que meu irmão me 
matava com uma faca. 
Acordei, voltei a sonhar, não 
dormi mais” 

Mensagem: “Não entendi, me 
dou bem com ele”  

Sessão 9 - Trabalho 
simbólico com a estória 
de Jonas e a Baleia:  

“Se eu fosse a baleia, acho que teria engolido eu conseguir 
falar o que tenho vontade e o medo, não queria ter medo 
quando tenho uma tarefa” 

 

Análise dos resultados da psicoterapia:  O paciente era o mais falante do 

grupo e o mais ativo nas colocações também. Lia as entrelinhas das dinâmicas 

grupais e apontava para os demais. Fazia isto sem a menor preocupação de como 

sua leitura seria recebida pelo outro. Às vezes recebia uma resposta atravessada e 

chegou a perceber, de leve, que tinha esta conduta lá fora: falava as verdades, mas 

de forma muito direta e sem delicadeza. Demonstra claramente o tolhimento de uma 
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faceta assertiva e sensível que precisa ser lapidada com um melhor princípio de 

realidade nos relacionamentos. A experiência grupal parece ter dado a ele alguma 

noção deste fato, pois ouviu muito reclamação no grupo a respeito do seu jeito de 

apontar as coisas. É cercado por figuras femininas muito doces, sobretudo a mãe, 

falecida. Elas parecem traduzir suas falas, suavizando-as para as pessoas. Projeta 

aspectos da anima nestes femininos sem a introjeção do principio feminino da 

delicadeza nos relacionamentos interpessoais Com a perda da mãe, talvez sua 

principal tradutora, os dentes pioram – é perigoso falar – ele piora dos dentes. Ao 

termino do grupo, já conseguia se expressar melhor, com menos dureza. Em casa, 

diz mais diretamente as coisas, sem pedir para a esposa falar. Conseguiu enxergar 

que brincava para dizer o que pensava e dizia que era “brincadeira”, isentando-se de 

responsabilidade. Delimitou certos dias para visitas em sua casa, conseguindo ficar 

tranqüilo. Resultado da psicoterapia: muito favorável 

 

Quadro E8: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 

Sujeito E8  
Periodontite tipo crônica/localizada/moderada  

Indicadores Antes Psicoterapia Após psicoterapia Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,69 0,27 Melhora 

Nível de estresse Fase de resistência Sem estresse Melhora 

MPS (média de 
profundidade de 

sondagem) 
(mm) 

3,00 3,47 Piora 

MNI (média de nível 
de inserção) 

(mm) 

3,62 4,09 Piora 

MIP (média de 
índice de placa) 

(mm) 

3,26 2,41 Melhora 

MIG (média de 
índice gengival) 

(mm) 

2,01 1,49 Melhora 

Aproveitamento 
terapêutico 

  Muito favorável 

Avaliação periodontal: melhora somente da inflamação 
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Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: O paciente melhorou o nível de estresse e o nível de cortisol. 

Apresentou o segundo pior índice de melhora odontológica. Os únicos índices que 

apresentaram melhora importante foram o de inflamação gengival e de placa. A 

melhora na inflamação chamou a atenção. Inflamar, etimologicamente, se relaciona 

às flamas – fogo – ele mesmo relatou no grupo o quanto o seu temperamento 

explosivo e “inflamado” lhe trouxe problemas, tanto no grupo, quanto na vida. Somos 

inclinados a refletir que a psicoterapia pode ter dado início a um processo de 

“desinflamação” psíquica, que é representada também no polo concreto. A maior 

atenção e cuidado ao falar com as pessoas, os quais o paciente refere desenvolvido, 

pode ter redundado num maior cuidado efetivo com a boca – melhorando o índice de 

placa. 

Sujeito E9:  36 anos, sexo feminino, assalariada, solteira. Periodontite 

crônica, localizada, moderada. 

Breve histórico: Nunca pode cuidar dos dentes problemas financeiros. 

“Quando minha mãe morreu e tive que cuidar dos meus irmãos apareceu a 

periodontite, ai que não podia cuidar mesmo, primeiro meus irmãos” (sic). Começou 

a trabalhar olhando crianças quando tinha apenas 7 anos. Perdeu a mãe aos 18 

anos e assumiu a casa com sete irmãos pequenos. Pai saiu de casa. Teve que 

renunciar aos planos de estudo, estava prestes a fazer vestibular. Refere que se 

acomodou e não foi mais atrás dos seus sonhos, mesmo com os irmãos já 

crescidos. “Minhas idéias foram por água baixo” (sic). Hoje percebe que os irmãos 

não querem que ela pare de cuidar deles. Acha injusto isto tudo, mas, não consegue 

reagir. Tem medo de que os irmãos “se percam” (sic) se ela não estiver cuidando. 

Está noiva, mas, não se vê no direito de seguir sua vida. Quatro irmãos ainda 

moram com ela. Todos estudaram e ela fica pensando que poderia ter estudado. 
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Produções nas técnicas expressivas: 

Quadro de produções expressivas sujeito E9 

 

Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho do 
corpo: 

 

“É assim que me sinto, bem 
pequena, dores nos 
ombros e pescoço. Não 
senti emoção” 

Sessão 2 - Escultura livre 
com argila: 

 

“Minha vida anda um poço 
de problemas, não vejo o 
fundo” 

Sessão 4 - Movimentação 
ativa e passiva de 
empurrar e ser 
empurrado 

“Empurrar dizendo sim foi mais 
fácil, sensação de poder. O não 
foi mais difícil, também, poder” 

“ Receber o sim, foi igual, 
mas, receber o não foi 
constrangedor” 

Sessão 5 - Visualização 
da boca, dentes e 
gengivas; imaginação de 
ações de melhora; 
colagem: 

 

“Representam meus 
dentes, estão bravos, me 
cobram porque não cuidei 
deles, ficam bravos 
comigo” 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

Agradáveis: “falando coisas 
agradáveis ao próximo que está 
com moral baixa” 

Desagradáveis: “Falando 
coisas amargas e duras, 
aos berros. Com 
ferocidade. (relata episódio 
pessoal)” 

Sessão 7 – Trabalho com 
sonhos: mensagens 

“Estou correndo sobre telhados, 
fugindo de algo, sei que não vou 
ser alcançada, sinto medo e 
satisfação” 

Mensagem: “Eu fugindo de 
algo que me prende, não 
seria mau... sinto 
satisfação” 

Sessão 8 – Sandtray em 
grupo: minha vida: 

 

“Representa meus planos 
de casamento e meus 
irmãos me segurando, com 
ciúme” 

Sessão 9 - Trabalho 
simbólico com a estória 
de Jonas e a Baleia:  

“É difícil dizer tudo o que engoli, como a baleia, deixei tudo prá 
amanhã, fazendo promessas. Gostaria de ser mais 
determinada. Queria ficar menos preocupada com meus 
irmãos, não consigo diminuir o apego” 

Sessão 10 - Livre: 
escolheram o relato de 
um conto de fadas que 
os marcou:  

“Escolho o conto da Cinderela, trabalhando com um sonho na 
cabeça, até que o príncipe um dia venha libertar ela dessa 
situação” 
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Análise dos resultados da psicoterapia: A paciente assumiu o papel da 

mãe da família e não mais se desprendeu dele. Não seguiu uma existência 

diferenciada da dos irmãos, que via como filhos. No grupo, chorou muito e 

conscientizou-se que eles estão complementando sua atuação co-dependente mãe-

filhos. Conseguiu colocar-se mais claramente aos irmãos, tocando no assunto do 

casamento. Ainda projeta a responsabilidade pela sua diferenciação nos irmãos ou 

no noivo – detalhe para o conto da Cinderela. Refere que está com mais “coragem 

depois da terapia” (sic). Melhorou sua ansiedade frente ao futuro dos irmãos, 

reconhecendo que já estão grandes e têm estudo, estando, talvez, “melhores que 

eu” (sic). Percebeu melhora na gengiva e menos sangramento (o que se confirmou 

no exame posterior). Quer continuar num processo terapêutico. Resultado da 

psicoterapia: muito favorável. 

 

Quadro E9: Resultados dos testes de estresse, das m edidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 

Sujeito E9  
Periodontite tipo crônica/localizada/moderada  

Indicadores Antes 
Psicoterapia 

Após psicoterapia Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,45 0,40 Melhora 

Nível de estresse Quase 
exaustão 

Sem estresse Melhora 

MPS (média de 
profundidade de 

sondagem) 
(mm) 

3,19 3,00 Melhora 

MNI (média de nível de 
inserção) 

(mm) 

3,22 3,03 Melhora 

MIP (média de índice de 
placa) 
(mm) 

2,13 1,30 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) 

(mm) 

2,18 1,46 Melhora 

Aproveitamento 
terapêutico 

  Muito favorável 

Avaliação periodontal: melhora clínica 
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Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: A paciente era a que mais representava o lado sacrificial da 

personalidade dos sujeitos. Apresentou um resultado terapêutico muito favorável, 

com providências concretas na diferenciação do irmãos.  Talvez, esta mudança a 

tenha permitido cuidar mais de si e dos seu dentes, considerando a melhora 

consistente do índice de placa. Também houve grande queda do índice de 

inflamação, menos incômodo e sangramento. Isto pode, simbolicamente, apontar 

para o fato de que, ao sair da postura sacrificial, passa a “derramar” menos sangue. 

A paciente, como ocorreu com outros três sujeitos, também não melhora 

profundidade de sondagem e nível de inserção – sem famílias que proporcionaram a 

segurança de raízes, os dentes ficam moles. 

Sujeito E10: 35 anos, sexo feminino, autônoma, casada, duas filhas. 

Periodontite crônica, localizada, moderada. 

Breve histórico: O problema com os dentes agravou-se na gravidez da 

primeira filha. Sempre sofreu de problemas odontológicos, mas, sem condições para 

cuidar-se. Acha que deu mais atenção aos outros e se esqueceu dos dentes. Sofre 

com muitas aftas. Tem vergonha de conversar com as pessoas pela falta dos 

dentes. Refere que tem medo que eles pensem “que não sou tão higiênica, mas, 

digo que o Dr. Já falou que não tem nada a ver” (sic). Range os dentes desde 

pequena, hoje piorou e acorda com muita dor quando está nervosa. Há 5 anos 

manifestou periodontite mais acentuadamente e piorou ainda mais quando soube da 

doença alérgica da segunda filha. Começou a trabalhar aos 13 anos. Pai abandonou 

a família quando era pequena. Eram oito irmãos. Ressentia-se por nunca ter 

“chamado ninguém de pai” (sic), até que Muito ligada à família de origem, sofreu 

muito ao ter que sair de casa para casar-se. Ligada a mãe até hoje, cuida dela com 

carinho. Refere que ela já está idosa. É igualmente apegada à família atual. 

Preocupa-se com a saúde de todos e sente que precisa preocupar-se com a dela 

também, mas quase na tem tempo. Fica ressentida quando as clientes não pagam 

seu serviço e ainda mais quando elas procuram sua casa aos domingos. Segura 

muito seus impulsos agressivos e estoura de repente. O marido é muito ausente nas 

resoluções de problemas. 
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Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E10 

 

Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho do 
corpo: 

 

“Mais difícil desenhar os 
braços, mais fácil a boca. 
Gostei do sorriso” 

Sessão 2 - Escultura livre 
com argila: 

 

“O coração representa meu 
amor pelas filhas, são tudo 
prá mim. As flores são 
elas... o homem, não sei.” 

Sessão 4 - Movimentação 
ativa e passiva de 
empurrar e ser 
empurrado 

Empurrar: “Dizendo sim, 
tranqüilo. Dizendo não, tem que 
ter educação para não magoar” 

Ser empurrada: “O não é 
difícil, o sim mais educado” 

Sessão 5 - Visualização 
da boca, dentes e 
gengivas; imaginação de 
ações de melhora; 
colagem: 

 

”Eu não gostaria de ter 
vergonha dos meus 
dentes, a imagem que veio 
é a de dentes lindos que 
eu quero ter” 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

“Coisas boas: ano bom, 
compreensão, amor e paz entre 
todos, temos um só Pai” 

“Boca falando agressiva: 
não quero mais mortes, 
fome, brigas entre irmãos. 
Não consigo gritar, dá 
vontade de chorar” 

Sessão 7 – Trabalho com 
sonhos: mensagens 

“Sonhei que minha mãe me 
contava que ia morrer, fiquei 
desesperada, este sonho me 
marcou” 

Mensagem: “Sou ligada 
demais a ela, preciso me 
preparar para quando ela 
se for” 

Sessão 8 – Sandtray em 
grupo: minha vida: 

 

“Minhas duas filhas. Hoje 
estão com saúde, são a 
minha vida. Sou muito 
ligada com elas, elas são a 
minha alegria de viver” 

Sessão 9 - Trabalho 
simbólico com a estória 
de Jonas e a Baleia:  

“Para meu marido eu tenho conseguido falar mais as coisas, 
mas, para minha mãe e irmãos, eu prefiro evitar de falar de 
problemas” 

Sessão 10 - Livre: 
escolheram o relato de 
um conto de fadas que os 
marcou: 

“A estória de Joli: um cavalinho de madeira que era de uma 
menina sozinha. Brincava com ele, ia com ele pra todo lugar, 
dormia com ele. Um dia ele se quebrou, depois ela conheceu 
um moço e se casou” 
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Análise dos resultados da psicoterapia: A paciente foi muito amorosa no 

grupo, recordando-se com detalhes das falas dos colegas. Era marcante a sua 

ansiedade de antecipação e os desfechos trágicos presentes em suas fantasias. A 

estória do cavalinho ilustra o fato. Talvez, tenha vivido muito desamparo e desfechos 

trágicos após abandono do pai e morte do substituto paterno. Sua escultura de argila 

mostra uma figura masculina a qual não identifica conscientemente, possivelmente 

uma alusão ao pai falecido. A periodontite piorou após nascimento das filhas, 

ocasião em que se viu com enorme responsabilidade que acentuou sua ansiedade. 

Escolhe um parceiro que parece refletir a ausência das figuras paternas, 

reafirmando seu script de desamparo. Pareceu mais confiante no futuro ao final do 

processo. O grupo pode tê-la ensinado a confiar, compartilhar e a deixar-se ser 

cuidada Refere ter ficado muito feliz em encontrar as pessoas do grupo, pois, não 

dividia o problema dos dentes com ninguém. Diz que “faz terapia para melhorar” (sic) 

e as pessoas dão valor e vêm que não é descuido. Não estoura mais tanto e 

consegue “curtir mais a família sem se preocupar tanto com o futuro” (sic). Começou 

a cuidar-se mais. Colocou uma placa na frente do portão com os horários em que 

pode atender as freguesas. Melhorou das dores de dentes e das aftas. Resultado da 

psicoterapia: muito favorável. 

 

Quadro E10: Resultados dos testes de estresse, das medidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 
Sujeito E10  

Periodontite tipo crônica/localizada/moderada  
Indicadores Antes Psicoterapia Após 

psicoterapia 
Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,68 0,62 Melhora 

Nível de estresse Fase de resistência Sem estresse Melhora 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) (mm) 

1,66 2,03 Piora 

MNI (média de nível de 
inserção) (mm) 

2,14 2,51 Piora 

MIP (média de índice de 
placa) (mm) 

2,44 1,87 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) (mm) 

0,79 0,27 Melhora 

Aproveitamento terapêutico   Muito 
favorável 

Avaliação periodontal: melhora clínica 



 142

Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: Apresentou expressiva melhora no nível de estresse, baixou o cortisol 

e teve resultado muito favorável na psicoterapia. Piora no nível de inserção e 

profundidade de sondagem, como os outro três sujeitos que também não progridem 

nestes índices, a paciente também vive perdas significativas na infância, novamente, 

o dês-enraizamento. Conseguiu se expressar de forma mais assertiva, sem estourar, 

visto que está falando mais amiúde o que sente. Como ocorreu com E8 – 

desinflamar-se verbalmente, pode ter sido um dos fatores do nível importante de 

desinflamação gengival.  

Sujeito E11: 39 anos, sexo, feminino, funcionária pública, divorciada, dois 

filhos. Periodontite do tipo crônica, generalizada, branda. 

Breve histórico: Refere que sua auto-estima diminuiu muito após problema 

nos dentes que se agravaram nos últimos anos, relata que sorri cada vez menos. 

Começou a trabalhar aos 18 anos, teve uma infância razoável, a adolescência se 

complicou com a separação dos pais. Passou a ter que cuidar dos dois à 

distância,pois, se uniram a pessoas complicadas. Atualmente a vida está muito 

difícil. “estou de pé, mas tenho a sensação de que vou desabar” (sic). Refere que 

consegue forças ao olhar para os filhos. Separada de dois casamentos, descreve 

problemas dentários após separações conjugais, que foram três. O pai adoeceu e 

veio morar com ela. Isto a sobrecarregou demais e sente-se muito cansada, sendo a 

única provedora. Evita pedir ajuda de outros familiares e não se coloca frente às 

situações que julga serem abusivas. Segura as emoções e depois estoura. Está 

namorando novamente e ele se queixa por terem poucos momentos para o casal, 

uma vez que ela não se permite afastar-se dos filhos e pai nem para um simples 

passeio. Apesar da doença, o pai é independente e lúcido. Ele já se ofereceu para 

cuidar dos filhos para ela sair um poço, o que não faz “não sei, não acho certo 

passear e deixar todos lá...” (sic). 
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Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E11 

 

Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão  1 - Desenho do 

corpo: 

 

“No começo o coração 

acelerou, meus olhos se 

encheram de lágrima. 

Depois normalizou. As 

mãos suaram, não 

consegui imaginar nem 

sentir nada” 

Sessão 4 - 

Movimentação ativa e 

passiva de empurrar e 

ser empurrado 

“Empurrar dizendo sim, senti 

resistência. Dizendo não foi 

igual” 

“Ser empurrada foi 

indiferente, não senti nada 

nem no sim, nem no não.” 

Sessão 5 - 

Visualização da boca, 

dentes e gengivas; 

imaginação de ações 

de melhora; colagem: 

(Não fez) 

 

 

 

“Não consegui achar 

nenhuma figura que me 

representasse” 

 

 

 

Sessão 6 - Imaginação 

dirigida: boca falando 

coisas agradáveis e 

agressivas: 

“Lembrei-me de quando 

ajudei uma amiga em 

depressão e falei palavras de 

auxílio, fiquei muito feliz” 

“Sinto mal em ter atritos, 

fico até doente, não quero 

falar sobre o assunto” 

Sessão 8 – Sandtray 

em grupo: minha vida: 

 

“É minha casa e minha 

filha. Precisava cuidar dela 

e do meu pai, mas também 

de mim. Não consigo 

descansar” 

Sessão 10 - Livre: 

escolheram o relato de 

um conto de fadas que 

os marcou: 

“Não lembro o nome da estória...tinha uma madrasta que 

queria cozinhar os irmãos no tacho...caiu dentro e morreu” 

(João e Maria) 
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Análise dos resultados da psicoterapia: A mais introvertida do grupo, foi a 

que mais se emocionou com as técnicas, chorando muito. Recusou-se a executar 

algumas das técnicas, no que foi respeitada. Fica evidente uma grande dificuldade 

de relacionamento interpessoal, que é associado a prover. É extremamente apegada 

ao seu papel de mãe da família parental. Tem grande embotamento afetivo, o que 

pode ser visto na dificuldade em realizar as técnicas projetivas. Depois que se 

emocionou com a primeira, fechou-se. Desde cedo exerceu o papel parental, 

vigiando os pais. Não divide a responsabilidade dos cuidadora com o pai doente 

com os irmãos ou mesmo com a mãe – perpetuando seu papel cuidador. A piora dos 

dentes se acentuou nas separações – quando vê reafirmada sua dificuldade nos 

relacionamentos. Também piorou com a vinda do pai doente, quando acentua a 

requisição do papel de cuidadora. Frente a situações agressivas, recolhe-se e chora. 

Comenta que foi muito bom ver pessoas no grupo com problemas semelhantes aos 

seus e que pouco compartilhava com os outros sobre sua ansiedade a respeito dos 

dentes. Aprendeu que precisa se cuidar mais e “não ficar guardando os problemas e 

assumindo tudo só prá mim” (sic). Até o momento, não conseguiu alterar nada, mas, 

vislumbra vagamente o que precisa ser mudado. Resultado da psicoterapia: regular 

 

Quadro E11: Resultados dos testes de estresse, das medidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 
Sujeito E11  

Periodontite tipo crônico-generalizada/generalizada /branda  
Indicadores Antes 

Psicoterapia 
Após psicoterapia Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,65 0,78 Melhora 

Nível de estresse Quase 
exaustão 

Quase exaustão Inalterado 

MPS (média de 
profundidade de 
sondagem) (mm) 

3,07 2,97 Melhora 

MNI (média de nível de 
inserção) (mm) 

3,31 3,21 Melhora 

MIP (média de índice de 
placa) (mm) 

3,28 2,29 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) (mm) 

2,11 1,59 Melhora 

Aproveitamento 
terapêutico 

  Regular 

Avaliação periodontal: melhora clínica 
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Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: Não houve melhora no nível de estresse, que é alto e houve melhora 

do nível do cortisol. A paciente apresentou um resultado terapêutico regular, 

terminando o processo sem conseguir mudar o que mais a preocupava: como 

conciliar o cuidado excessivo familiar – auto-designado – e sua liberdade. Podemos 

supor que, no caso da paciente, a melhora não importante dos índices que mantêm 

os dentes firmes pode indicar, simbolicamente, uma correção pela compensação: 

ela precisa aprender a soltar, deixar a família seguir, bem como seguir em frente 

com sua vida. Não pode “agarrar com unhas e dentes” sua família para sempre. 

Sujeito E12:  30 anos, sexo masculino, assalariado, solteiro. Periodontite do 

tipo agressiva, generalizada, avançada. 

Breve histórico: A periodontite começou quando criança. Associa ao fato 

de, numa briga, um de seus irmãos, forte e por ele admirado, o xingou de “fracote”. 

Acha que é “muito miúdo para um homem” (sic). Tentou mudar seu porte físico 

através de exercícios físicos, com poucos resultados. Tem muita dor na mandíbula e 

come pouco, o que dificulta seu ganho de peso.  “Eu percebo que os outros zombam 

de mim disso e dos dentes” (sic). Descreve que sente muita raiva “por dentro, 

quando vejo os outros me esculacharem” (sic). Cala-se frente às agressões. Pai os 

abandonou quando era pequeno. Começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar em 

casa, não prosseguiu nos estudos. Eram onze irmãos. Aos 22 anos perdeu a mãe e 

a família se desmembrou. Passou a ter muito medo de tudo. Foi o período que mais 

perdeu dentes. Afastou-se dos irmãos e tem pouco contato. Queria ser bombeiro, 

sonho que tem até hoje, mas, não vai em frente pelo porte físico. Teve uma proposta 

para transferência de emprego para um lugar melhor, mas, não vai por ter medo da 

cidade grande. Uma de suas poucas lembranças positivas da infância refere-se a 

uma visita ao corpo de bombeiros da cidade. Hoje se relaciona afetivamente com 

uma moça de diferente nível social e tem problemas com a aceitação da família 

dela. Fica nervoso e “dói tudo: cabeça, dentes, estômago e tremo e fico com a boca 

seca, confesso a vocês, preciso de ajuda” (sic).  
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Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E12 

 

Sessão - Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho do 
corpo: 

 

“Gostei de desenhar as mãos e 
os olhos. O coração falou prá eu 
,e sentir com muita alegria por 
estar com (nome)” 

Sessão 2 – Escultura 
livre com argila: 

 

“Simboliza o meu atual 
relacionamento, o sentimento 
entre nós” 

Sessão 4 - 
Movimentação ativa e 
passiva de empurrar e 
ser empurrado 

“Empurrar dizendo sim é 
fácil, dizendo não foi 
ruim,lembrança de perdas” 

“Ser empurrado dizendo não foi 
ruim, aumento de batimentos, 
ouvindo sim , mais fácil. 
Ansiedade nos quatro tipos” 

Sessão 5 - Visualização 
da boca, dentes e 
gengivas; imaginação de 
ações de melhora; 
colagem: 

 

“Gosto de ensinar, vi uma 
vontade de ensinar mais ainda, 
uma luz azul” 

Sessão 6 - Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

Agradáveis: "Boca falando 
para a pessoa especial 
que não vou desistir dos 
nossos sonhos” 

Desagradáveis: “Boca falando 
coisas agressivas para (um 
parente) da pessoa que gosto” 

Sessão 7 – Trabalho com 
sonhos: mensagens 

“Estou na rodoviária com 
uma mochila para viajar, 
mas, estou indeciso” 

Mensagem: “Preciso decidir 
sobre (fato), está me 
preocupando” 

Sessão 9 - Trabalho 
simbólico com a estória 
de Jonas e a Baleia:  

“Perdi muita oportunidade por medo, não aproveitei o mínimo. 
Hoje, procuro aproveitar, já falo mais o que penso, mas, ainda 
penso demais pra tomar atitudes. Deus nos deu a vida e 
temos que cumprir a nossa missão”. 

 

Análise dos resultados da psicoterapia: É o paciente com periodontite de 

maior gravidade e com o maior número de perda de dentes. Sua história de vida 

indica ausência de apoio familiar, sobretudo paterno. Ressente-se de seu porte 

físico miúdo, associando-o à fragilidade. O irmão admirado o xingando de “fracote”, 

ativou ainda mais o seu complexo. Compensatoriamente, sonhava em ser bombeiro 

– uma das representações coletivas do arquétipo do herói. Na sombra do herói está 
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a perda de vitalidade, tanto no nível físico – dentes que caem, coração que dispara, 

estômago que dói – quanto psíquico – o medo de tudo. Quando as oportunidades de 

“ficar mais forte” surgem promoção no emprego - ele tem medo, dando mostras de 

que introjetou o papel de fraco. Quando enfrenta provações, percebe clara piora dos 

dentes e gengivas. Na fase crucial de sua crise – quando perde a mãe – perde 

muitos dentes. A perda dos dentes é associada á perda de vitalidade e coragem. É 

comum, em ameaças de briga, a expressão “vou quebrar todos os seus dentes” para 

indicar que se vai desvitalizar o opositor. O paciente já inicia a vida com um auto-

conceito bem prejudicado, de herói sem dentes, sem força. No encerramento do 

grupo, disse que era importante saber que poderia contar com o apoio do grupo, que 

o auxiliaram a pensar (amparo). Relata episódios de enfrentamento com menores 

níveis de medo e ansiedade. Conseguiu ver que nem sempre estão “falando mal de 

mim” (ansiedade paranóide diminuindo). Está mais calmo, com menos sintomas 

físicos. Ainda tem vontade de chorar e, nestas ocasiões, a gengiva incha e sangra. 

Não apresentou atitudes efetivas de mudança. Resultado da psicoterapia: favorável. 

 

Quadro E12: Resultados dos testes de estresse, das medidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 

Sujeito E12  
Periodontite tipo agressiva/generalizada/avançada 

Indicadores Antes Psicoterapia Após psicoterapia Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

1,16 0,99 Melhora 

Nível de estresse Fase de resistência Fase de resistência Inalterado 

MPS (média de 
profundidade de 

sondagem) 
(mm) 

3,86 3,86 Inalterado 

MNI (média de nível 
de inserção) 

(mm) 

4,41 4,27 Melhora 

MIP (média de 
índice de placa) 

(mm) 

3,33 2,40 Melhora 

MIG (média de 
índice gengival) 

(mm) 

2,41 1,49 Melhora 

Aproveitamento 
terapêutico 

  Favorável 

Avaliação periodontal: melhora clínica 
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Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontais: O paciente não alterou o nível de estresse e melhorou do cortisol. 

Teve um resultado terapêutico favorável, principalmente uma leitura da vida mais 

apoiada no princípio de realidade, tendo menos fantasias paranóides. Viu-se menos 

agredido pelo meio – melhora a inflamação – a defesa – dos dentes. Apesar disso, 

seu auto-conceito prejudicado por uma concepção de fragilidade não se alterou na 

terapia. Odontologicamente, a média de profundidade de sondagem não se alterou e 

houve pouca melhora no nível de inserção. Como ele se queixa, seus dentes 

continuam moles. Dentes firmes são representantes de força, de capacidade de 

morder e se defender. Poderíamos supor que o polo orgânico expressa ainda, 

através dos índices que menos melhoraram, seu auto-conceito de fragilidade física. 

Sujeito E13: 45 anos, sexo feminino, assalariada, casada, dois filhos. 

Periodontite crônica, localizada, branda. 

Breve histórico: A paciente não se queixava dos dentes, mas, de uma 

alergia nas mãos. Depois, foi se abrindo com relação aos dentes e afirmou ser difícil 

falar disto. Descreve-se muito ansiosa com “vencer obstáculos sem conseguir 

relaxar” (sic). Tem muito medo da morte. Não suporta pensar na própria morte nem 

da dos entes queridos. Sofre com saudades dos que “já se foram” (sic). Filha única, 

criada muito sozinha. Pais não a deixavam sair, diziam que era perigoso. Gostaria 

de ter tido irmãos, pois, se sentiria mais acompanhada quando as pessoas de seu 

contato “começarem a morrer” (sic). Tem pais vivos e é muito ligada à mãe, 

despertando ciúme do marido. Infância muito boa, conseguiu concluir seus estudos 

em sua área de escolha e começou a trabalhar assim que se formou aos 19 anos. 

Refere ótimo relacionamento familiar e muita ansiedade frente á possibilidade de 

saída dos filhos de casa. Chega a colocar o que pensa, mas, depois de guardar 

muito. Em certas ocasiões, fala agressivamente e isto pode provocar brigas. 
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Produções nas técnicas expressivas 

Quadro de produções expressivas sujeito E13 

 
Sessão  – Técnica  Parte I  Parte II  

Sessão 1 - Desenho do 
corpo: 

 

“Gostei de desenhar a 
cabeça, difícil desenhar os 
braços. Os ombros ficaram 
muito tensos” 

Sessão 2 - Escultura 
livre com argila: 

 

“Esta cesta representa minha 
vontade de que nada falte pra 
minha família, nunca passei 
fome, mas, morro de medo” 

Sessão 4 - 
Movimentação ativa e 
passiva de empurrar e 
ser empurrado 

“Empurrar, senti a mesma 
sensação que ser empurrada” 

“Ser empurrada foi igual a 
empurrar” 

Sessão 5 - Visualização 
da boca, dentes e 
gengivas; imaginação de 
ações de melhora; 
colagem: 

 

“Escolhi esta imagem porque 
estão todos de preto, como 
minha boca, meus dentes 
escuros, estou comendo só 
de um lado há três meses” 

Sessão 6 – Imaginação 
dirigida: boca falando 
coisas agradáveis e 
agressivas: 

“Coisas agradáveis: ajudando 
amigos e familiares” 

“Coisa desagradável: dando 
notícia de morte, dei notícia 
da morte da minha sogra pro 
meu cunhado” 

Sessão 7 – Trabalho com 
sonhos: mensagens 

(Sonho de repetição) “Estou 
dentro de um buraco escuro 
que vai se fechando, chamo 
minha mãe e acordo 
assustada” 

Mensagem: “Sempre fui 
sozinha na infância, só com 
minha mãe” 

Sessão 8 – Sandtray em 
grupo: minha vida: 

 

“Foi difícil, morávamos com 
minha avó e ela faleceu” 

Sessão 9 - Trabalho 
simbólico com a estória 
de Jonas e a Baleia:  

“Sempre engoli muitas coisas que teria que falar. Engolindo 
sapo, pra não ser mal interpretada. Se faço minha parte, não 
consigo cobrar o outro prá fazer a dele. Ainda não consegui” 

 

Análise dos resultados da psicoterapia: Apresenta alta ansiedade de 

separação. Muito isolada na infância, hoje tem razoável círculo de contatos, mas, 

parece encará-lo como provisório ou não merecido. Pode ser que a super-proteção 

dos pais - pais originalmente positivos - tenham deixado como fala do complexo a 

que “deveria ser propriedade exclusiva dos pais”, portanto, seria errado manter 

outras relações extra-tríade. Fantasia punições como perder a todos pela morte. Na 
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infância, as referências dos pais de que o mundo era perigoso, podem ter 

contribuído para a sua necessidade de controle do que está por vir, encara o 

desconhecido como “obstáculos”, gerando uma alta ansiedade antecipatória. Relata 

que gostou muito de participar do grupo, que sentiu-se compreendida e que “ganhei 

novas pessoas” (sic). O grupo pareceu dar-lhe apoio, configurando-se como a 

sonhada “irmandade”, sua expressão de que ganhou “novas pessoas” além de 

inusitada, pode aludir à fantasia de ter ganhado irmãos. De fato, compartilhar tão 

intimamente sentimentos e segredos no grupo terapêutico lembra bastante uma 

irmandade. Ainda pode-se ter como hipótese que o “parentesco” em questão estaria 

fundado no problema comum da periodontite: “irmãos de doença”. Deste modo, 

reafirmando o seu medo de perder os laços afetivos, foi a que tomou iniciativa de 

troca de contatos para que o grupo não se dissipe. Ao final do processo, toma 

iniciativa para que troquem endereços e telefones para não se “perderem uns dos 

outros” (sic). Está tentando mudar sua necessidade de controlar o futuro e ter 

resposta para tudo. Ainda tem medo da morte – a maioria de suas produções nas 

técnicas revela isto - mas, está mais calma. Também já consegue conversar melhor 

com as pessoas. Percebeu piora na gengiva, se fica nervosa. O problema das mãos 

estacionou após a terapia. Resultado da psicoterapia: favorável 
 

Quadro E13: Resultados dos testes de estresse, das medidas de cortisol e dos 

exames odontológicos, antes e depois da psicoterapi a 

 
Sujeito E13  

Periodontite tipo crônica/localizada/branda  
Indicadores Antes 

Psicoterapia 
Após psicoterapia Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,71 0,55 Melhora 

Nível de estresse Fase de 
resistência 

Sem estresse Melhora 
 

MPS (média de 
profundidade de 
sondagem) (mm) 

1,90 1,97 Piora 

MNI (média de nível de 
inserção) (mm) 

1,98 2,05  

MIP (média de índice de 
placa) (mm) 

2,40 1,87 Melhora 
 

MIG (média de índice 
gengival) (mm) 

0,73 0,62 Melhora 
 

Aproveitamento 
terapêutico 

  Regular 

Avaliação periodontal: melhora clínica 
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Análise e discussão entre resultados da psicoterapi a e indicadores 

periodontal: O resultado da terapia foi regular, melhorou o nível de estresse e 

baixou o nível de cortisol. Pouco conseguiu elaborar de seu medo das perdas – e 

piorou justamente nos índices periodontais que prejudicam a firmeza e a 

conservação dos dentes na boca. É como se, de modo simbólico, reiterasse sua 

dificuldade de perder. Por outro lado, melhorou o índice de placa de forma 

importante, o que pode indicar que tenha melhorado no cuidado com os dentes. 

Assim sendo, adotou uma postura ativa, de melhor higiene, de providência contra a 

perda dos dentes. Pode ser que – ainda no plano físico – ela já acene para atitudes 

a serem desenvolvidas no futuro, quando não vivenciará tanta impotência frente às 

perdas, agindo naquilo que for possível, diminuindo sua angústia. 

 

 

14.2 Resultados e discussão da psicoterapia grupal 

 

 

14.2.1 Síntese das sessões e freqüência dos sujeito s 
 

 

Quadro síntese das sessões 

 

Sessão 1  
(11 presentes) 

Parte I - Foi feita uma apresentação entre os sujeitos do grupo. Foi 
realizado o contrato terapêutico24.  
Parte II – Técnica do desenho do corpo25. Na discussão da técnica, 
falaram livremente e os temas foram: o contentamento em estar em 
psicoterapia e seus conflitos emocionais. Entre estes, predominou a 
dificuldade em expor verbalmente sentimentos agressivos. 

Sessão 2  
(9 presentes) 

Técnica da escultura com argila: Surgem relatos das histórias de vida, 
com descrições sobre projetos e sonhos abandonados, em razão de 
trabalho precoce. 

Sessão 3  
(12 presentes) 

Prosseguiu-se com a discussão dos trabalhos com argila. Surgem temas 
de renúncias de projetos e oportunidades, agora pela família atual. 
Igualmente, aparecem relatos de cuidados extremos com as famílias de 
origem e atual. Dificuldade de separação da família. 

Sessão 4  
(10 presentes) 

Técnica da movimentação ativa e passiva: Novamente o tema da 
dificuldade em lidar com a agressividade aparece. Lembram-se de 

                                                        
24 Com está descrito no método, com exceção das sessões 4 e 10, todas as atividades eram 

precedidas de uma conversa livre de acolhimento e de um relaxamento. 
25 A descrição de cada técnica encontra-se na apresentação do método do presente trabalho. As 

produções de cada sujeito nas técnicas encontram-se no item “Resultado dos sujeitos”, 
apresentado previamente a esta discussão. 
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episódios de injustiça na infância. Manifestações de arrependimento por 
não terem reagido e relatos de situações semelhantes vividas na 
atualidade. 

Sessão 5  
(11 presentes) 

Técnica de visualização da boca, dentes e gengivas; imaginação de 
ações de melhora; colagem: Surge, pela primeira vez, o tema da doença 
periodontal. Manifestações de luto pelos dentes sadios, fantasias sobre a 
gênese da doença. Relatam vivências dolorosas de perda e sangramento 
de dentes e preconceito social. Ficam surpresos em saber como 
vivenciam coisas semelhantes.  

Sessão 6  
(11 presentes) 

Técnica de imaginação dirigida: boca falando coisas agradáveis e 
agressivas: Os relatos da dificuldade em falar agressivamente - e de 
dentes estragados - aparecem com força. Expõem-se com muita 
agressividade nesta sessão. Relatam coincidências entre episódios nos 
quais expuseram sua agressividade e piora dos dentes. Surgem também 
muitas falas de culpa, com descrições de sacrifícios pela família. Muito 
elogio às pessoas que falam sempre coisas boas, fazem o bem. 

Sessão 7  
(9 presentes) 

Trabalho com sonhos: mensagens: Apareceram vários temas de infância, 
uma vez que muitos sonhos foram de repetição desde esta época. 
Igualmente, aparecem relatos de dificuldade de separação com família de 
origem ou própria. Alguns conseguiram chegar a conclusões muito 
interessantes, dentro do aspecto de compensação do sonho.  

Sessão 8  
(10 presentes) 

Técnica do Sandtray em grupo: minha vida: Vieram relatos de vivências 
familiares agradáveis e desagradáveis. Muitas manifestações de perda 
pelo papel de cuidadores. Sonhos e projetos que podem ainda ter. A 
montagem do cenário coletivo trouxe manifestações de tristeza pela 
finalização próxima do processo terapêutico e do grupo.  

Sessão 9  
(9 presentes) 

Trabalho simbólico com a estória de Jonas e a Baleia: Apareceram 
manifestações de arrependimento por atitudes não tomadas, por coisas 
não ditas. Também surgiram muitos relatos de planos para o futuro.  

Sessão 10  
(10presentes 26) 

Tema livre: escolheram o relato de um conto de fadas que os marcou: A 
escolha foi unânime. Cada um quis trazer um pouco de sua história, 
através daquelas que contaram. Fizeram paralelos entre a história e suas 
vidas. Seguiu-se uma pequena comemoração, no consultório, em caráter 
de despedida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
26 Na última sessão do grupo, 5 estiveram presentes desde a aplicação da técnica e 5 chegaram 

somente para a comemoração de encerramento. 
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14.2.2 Categorias de análise 

 

Quadro: categorias de análise 

 

Categorias  I – Ser 
portador de 
doença 
periodontal 

II – Conflitos 
com família 
de origem 

III - 
Conflitos 
com família 
atual 

IV – 
Abandono 
de si 

V- Dificuldades 
em lidar com a 
agressivida-de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas 

Fantasias 
sobre a 
gênese da 
doença 
 

 Abandono 
ou morte de 
(os) genitor 
(es) e 
desamparo 
emocional 
 
 
 

Sacrifício 
pela família, 
cuidadores 
extremos  

Abandono 
de projetos 
e de 
oportuni- 
dades: sem 
sabores 
nem 
saberes 

Dificuldade em 
expor 
sentimentos 
agressivos: ficar 
calado e/ou reagir 
impulsivamente 

Fantasias 
sobre motivos 
de 
agravamento 
da doença 
 

Cuidadores 
e/ou 
dificuldade 
de 
separação 
da família de 
origem 

Receio de 
perder ou se 
separar dos 
membros da 
família 
 

Abandono 
de 
cuidados 
com a 
própria 
saúde e 
prioridade 
para a 
saúde dos 
familiares 

Dificuldade em 
colocar limites e 
“terceirização” 
das falas: “bocas 
emprestadas 

Como se 
sentem como 
portadores de 
doença 
periodontal 

O preconceito 
social com a 
doença e 
mecanismos 
de defesa  

 

Neste item serão apresentados os principais temas conflituosos que 

surgiram a partir das falas e das produções expressivas nas sessões terapêuticas.  

Na primeira parte de cada sessão os discursos ocorreram de forma não-diretiva, de 

modo que os temas foram se apresentando de forma espontânea. Na segunda 

parte, composta por proposições de técnicas expressivas, ocorreram de forma semi-

diretiva, a partir de um tema-estímulo. Como explicitado anteriormente, as categorias 

e temas surgiram a partir da Análise de Conteúdo proposta pelo Método de Bardin 

(1997). Cada categoria é composta por temas, que detalham e ampliam as 
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categorias. Ressaltamos que os temas surgiram ao longo do processo e não como 

proposta temática de uma única sessão. Foram evoluindo, são dinâmicos. Nos 

temas em que se obteve um número muito grande de falas, foram selecionadas as 

falas mais representativas, igualmente pelo Método de Bardin. Sempre foi registrado 

o número de sujeitos que se expressaram em cada tema. As falas dos sujeitos serão 

grafadas em itálico. 

 

 

14.2.3 Discussão das categorias de análise 

 

 

Categoria I - Ser portador de doença periodontal 

 

Tema: Fantasias sobre a gênese da doença periodonta l 

O primeiro tema se refere aos relatos sobre as primeiras manifestações da 

doença periodontal e fantasias sobre sua gênese. Não se considerou a coerência 

com a realidade. Elas foram analisadas sob a ótica da realidade psicológica do 

paciente. 

E2 – “Nunca percebi a periodontite antes, apareceu depois que eu casei”. 

 E6 – “Meus problemas com os dentes começaram depois que levei um 

chute na boca, no futebol.” 

E9 – “Quando minha mãe morreu e tive que cuidar dos meus irmãos 

apareceu a periodontite” 

E11 – “Depois que me separei, vieram os problemas nos dentes” 

 E12 – “Quando eu era pequeno, tive uma briga com meu irmão e ele me 

chamou de ‘fracote’... é verdade, sou muito miúdo para um homem. Depois disso, 

meus dentes começaram a amolecer.” 

As falas deste tema foram compostas por apenas estas quatro, durante o 

processo terapêutico. Primeiramente, chama a atenção constatar que, entre 13 

sujeitos, somente quatro apresentaram uma hipótese sobre a gênese da doença 

periodontal. Sendo uma condição patológica que os faz sofrer muito, impressiona o 

fato de que a maioria dos sujeitos não se expressar sobre a sua origem.  

Esta constatação sugere funcionamentos somatizantes. Como definiu 

Ramos (2006), o indivíduo que expressa seu conflito através da sintomatologia 
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orgânica perdeu a conexão com a representação emocional e psíquica deste 

conflito.  

O resultado pode ser esta aparente cisão corpo-mente, dentro da qual se 

torna praticamente impossível para o indivíduo estabelecer um elo entre eventos que 

o emocionaram - ou que tenham mexido em sua área de complexo - e a 

sintomatologia orgânica.  

E2, E9 e E11, do sexo feminino, relacionam o surgimento da doença 

periodontal às questões do âmbito familiar.  

Tomando por hipótese que os ditados e superstições populares são uma das 

formas de expressão do inconsciente coletivo, como os são os contos e os mitos 

(Von-Franz, 1990), encontramos algumas relações coletivas simbólicas entre dentes 

e vínculos familiares. Acredita-se que sonhar que se perdeu dentes indique a morte 

de membros da família. Ou, numa referência pejorativa aos vínculos familiares, 

refere-se que “parente é como dente, quanto mais afastado melhor, para não dar 

problema”. 

A configuração física dos dentes na boca de fato lembra a de um grupo 

familiar pela sua proximidade e funções comuns. Igualmente, se pode relacionar os 

ciclos temporais familiares ao ciclo temporal da dentição, a cada etapa de vida 

novos dentes vão nascendo, perecendo e se perdendo, tal qual ocorre entre os 

membros de uma família.  

As três mulheres em questão representaram o conflito pela alteração da 

configuração familiar, através do sintoma orgânico. O conflito pelos membros 

familiares que “nasceram” (casamento) ou “se perderam” (morte e separação) 

passou a ser representado pelos dentes. Talvez, pelos dentes elas consigam chorar, 

o que talvez não suportassem fazer pelas pessoas. 

E6 e E12, ambos do sexo masculino, relacionam o surgimento da doença 

com questões de uma esfera mais narcísica. Estabelecem a relação dentes e força 

vital, ambos relatando episódios de confronto físico com outros homens como fator 

de gênese. 

A literatura referente às atribuições simbólicas aos dentes cita numerosas 

equiparações entre dentes fortes e força vital. Nas tribos primitivas, era costume que 

se pendurasse no caçador um colar com os dentes e as garras das presas abatidas 

por ele como símbolo de sua força, virilidade e coragem (CIRLOT, 1984). 
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Tanto um chute na boca quanto uma observação que questiona a força e 

virilidade desvitalizam e retiram o poder do indivíduo. É uma imposição velada para 

que o outro se cale. O histórico dos sujeitos revelou que muito cedo eles tiveram que 

resignar-se às situações de perdas e abandono familiar. Situações em que se 

obrigaram a “engolir sapo” e se calarem para sobreviver. 

Igualmente, como somatizantes, não conseguem lidar emocionalmente com 

o conflito de ser “chutado” para fora de casa e procurar por lares (E6), ou perder 

entes queridos e sentir-se “muito fraco” (E12).  

Eles representaram suas dores emocionais no pólo concreto, tanto na 

atribuição da origem da doença, “um chute e um xingamento”, quanto na doença 

orgânica em si. Podem ter estas gêneses fantasiosas pela similaridade que elas 

guardam com o tempo em que foram obrigados a manterem-se calados em meio a 

tantas agressões da vida. 

 

Tema: Fantasias sobre motivos de agravamento da doe nça periodontal 

Neste tema verificam-se as fantasias acerca dos motivos de agravamento da 

doença periodontal. Também será considerada a realidade psicológica do paciente, 

não importando se sua hipótese seja possível na realidade. 

 E1 – “Sempre tive problema nos dentes e piorou muito quando meu filho se 

casou”. 

E2 – “Piorou na gravidez do meu primeiro filho” e “Piora quando meu marido 

viaja” 

E6 – “Quando tive que me separar do meu filho, piorei dos dentes”. 

E10 – “Sempre sofri com os problemas na boca. Piorou na gravidez da 

minha primeira filha” 

E12 – “Quando fico nervoso, dói tudo: cabeça, dentes, estômago e tremo e 

fico com a boca seca”. 

As referências ao tema foram compostas por estas cinco, durante o 

processo terapêutico. Novamente, num grupo de 13 sujeitos que sofrem com uma 

doença que gera muitos desconfortos, somente cinco atribuíram hipóteses sobre a 

evolução da mesma.  

Entre as cinco hipóteses, apenas três expressam fatores emocionais. E1 e 

E6, coincidentemente pelo mesmo motivo: sua separação do filho. E2 pela 

separação do marido, quando ele viaja.  
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Novamente, a ligação simbólica entre os dentes e os elos familiares se faz 

presente, como no tema anterior. E2 aponta duas situações de piora e uma delas 

coincide com a de E10: a gravidez do primeiro filho, mas, não esclarecem se com 

isto se referem a fatores hormonais, alterações no corpo, etc. ou a fatores 

emocionais. Também neste caso, talvez estejam presentes referências a ligações 

familiares. 

E12, apesar de apontar o estado nervoso, não destaca o problema com os 

dentes, inserindo-o junto com uma gama de sintomas físicos relacionados à 

ansiedade, não lhe atribuindo um fator emocional específico. 

Relatar processos de piora e relacioná-los a eventos requer a capacidade 

observação de si, dos acontecimentos do dia-a-dia e do seu corpo. 

Tamanha dificuldade na observação dos sintomas de uma doença tão 

presente na vida destes sujeitos nos inclina, mais uma vez, a considerar estarmos 

diante de funcionamentos somatizantes dentro dos quais ocorreu a perda de 

conexão entre a vida emocional e o sintoma orgânico. 

O indivíduo que somatiza pode ter vivido dificuldades no processo de 

diferenciação progressiva entre o corpo do bebê e o corpo da mãe, bem como na 

diferenciação entre o mundo concreto-somático e o mundo abstrato-psíquico. O 

resultado disto pode ser uma dificuldade em identificar seu próprio corpo abstrata e 

simbolicamente (MCDOUGALL, 1997). 

Deste modo, o indivíduo pode seguir a vida com um corpo que lhe é 

estranho, perpetuando com a mãe uma díade indiferenciada e patológica, onde 

ambos possuem um único corpo simbiótico.  

Uma dificuldade na referência do próprio corpo de forma abstrata e simbólica 

pode ser uma das explicações para a dificuldade dos sujeitos identificarem, mesmo 

que fantasiosamente, fatores sobre a gênese da doença periodontal e sobre o seu 

processo de piora. 

 

Tema: Como se sentem como portadores de doença peri odontal 

E1 –“Dá angústia pensar que vou perder mais dentes. Tenho vários moles. 

Isso judia da gente (emociona-se) você já imaginou o que é ter medo de morder 

alguma coisa e o dente vir junto? (...) Eu tinha meus dentes perfeitos e começou 

tudo de repente...” “Esta boca (na colagem, a figura desdentada) representa a minha 

falta dos meus dentes. Dá muita tristeza ver a perca (sic) dos meus dentes”  
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E4 – “Com o passar dos anos meus dentes estão piores. Tenho 

sangramento, mobilidade e exposição de raiz. Isso tem me incomodado muito 

porque tem me deixado sensível e tenho chorado muito”.  

E5 – “O que me incomoda são os dentes que está (sic) caindo. Prá comer 

tenho que tomar cuidado prá mastigar. Tenho medo de ficar banguelo, usar 

dentadura me dá medo, fico apavorado” 

E6 – “Incomoda quando a boca sangra. Não gosto de ver os dentes moles”. 

“A boca das pessoas é (sic) é igual a uma árvore, nasce forte, cresce forte e com o 

passar do tempo enfraquece e cai” (na atividade de colagem).  

Houve nove referências sobre o tema, durante o processo terapêutico. 

Reproduzimos quatro representativas. É evidente o sofrimento e o sentimento de 

impotência dos sujeitos frente ao desenrolar da doença. As referências ao medo da 

perda dos dentes são marcantes. Muito além da mera perda física, eles parecem se 

referir a uma perda de identidade e de energia vital. 

E1 reúne claramente estes aspectos. Seu relato mostra uma pessoa 

derrotada, seu tom é desvitalizado, enlutado. E6 chama atenção pelo conformismo 

com que compara o ciclo da dentição com a degeneração de uma árvore, dando a 

impressão de que nada pode fazer a respeito disto. 

Estes sentimentos relacionados aos dentes podem ativar o arquétipo do 

inválido. Guggenbühl-Craig (1983) o definiu como um estado psíquico no qual o 

indivíduo se sente desprovido de sua inteireza psíquica e pode atribuir a fatores 

físicos tal condição. Diferencia o inválido do doente, pois a condição de inválido 

pode surgir em pessoal com saúde física. Igualmente, alguém com uma deficiência 

física pode não ser inválida.  

A degeneração dos dentes pode trazer a tona o sentimento do inválido oral. 

Em realidade, a perda de qualquer parte do corpo pode levar o indivíduo a 

sentimentos generalizados de incapacidade. Especialmente a perda dos dentes 

acarreta modificações nas expressões faciais, na fala e na mastigação. Os 

processos de estranhamento de si, perda de identidade e de luto são muito 

freqüentes (CIRLOT, 1984; FERREIRA & ALVES, 2006). 
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Tema: O preconceito social com a doença e mecanismo s de defesa 

O terceiro tema desta categoria refere-se às vivências de preconceito social 

em relação à doença periodontal, reais ou fantasiosas, e eventuais mecanismos de 

defesa frente a estas situações. 

E3 - “Evito falar em público por causa dos dentes, todos reparam, me 

fechei”. 

E4 - “Não sorrio mais por vergonha do estado que está minha boca. Perdi 

uma parte da minha personalidade com a perda dos dentes. Antes eu era 

comunicativa e cheia de amigos. Fui me fechando, estou isolada.” 

E6 - “Nossa, que boca suja com dentes podres. Você não tem vergonha de 

ter uma boca que a qualquer momento seus dentes podem cair? Você já falou das 

pessoas criticando seus dentes, mas esqueceu dos seus próprios dentes que estão 

caindo”. (na imaginação dirigida, ele dentro de sua boca) 

E8 – “Eu não vejo sujeira na minha boca, mas tem gente que vê, nem ligo”. 

E10 – “Tenho vergonha de conversar com as pessoas pela falta dos dentes. 

Tenho medo que os outros pensem que não sou tão higiênica, mas, digo que o Dr. 

falou que não tem nada a ver”. 

E11 – “Minha auto-estima piorou junto com os dentes. Eu sorrio cada vez 

menos quando estou em público”. 

E12 – “Eu percebo que os outros zombam de mim disto (por ser miúdo) e 

dos dentes, fico quieto, me fecho na minha”. 

Os sujeitos que se expressaram neste tema foram em número de oito, 

durante o processo terapêutico. Observamos que E3 e E4 apresentam mecanismo 

de isolar-se socialmente como defesa frente aos olhares e julgamentos 

preconceituosos.  

E6 apresenta uma mistura de vergonha e culpa. Usa o mecanismo de 

identificação com o agressor, tomando as falas preconceituosas como se fossem 

dele. E8 parece minimizar o preconceito que sofre, referindo que não liga, 

defendendo-se pela negação do problema. E11 e E12 utilizam a tática de não sorrir 

e não se expor quando estão em público, no entanto, continuam a freqüentar os 

lugares. 
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E10 apresenta um aspecto diferenciado em relação aos outros membros do 

grupo. Percebe o preconceito, porém, lança mão de um mecanismo projetivo de 

defesa usa a fala do dentista para dissipar qualquer preconceito. 

Os sujeitos que não se expressaram neste tema, provavelmente, também 

vivenciem semelhantes preconceitos. Ou eles não se expressam verbalmente sobre 

o fato – o que já é em si uma constatação de que temem falar do assunto em grupo 

– ou trata-se de uma cisão psique-soma tão intensa nesta área do conflito que a 

expressão verbal fica contida no corpo. 

Sem dúvida, apesar de ser um grupo diferenciado do contexto social, uma 

vez que compõe um grupo psicoterapêutico, não se pode deixar de assinalar que a 

situação grupal os remete diretamente a situações sociais.  

Publicamente, função estética da boca e dos dentes sempre foi importante. 

Dentes esteticamente bonitos e bem tratados apresentam o indivíduo socialmente 

de forma positiva. Como destacou Servalho (1993), nos contatos sociais a boca 

passa a ser propriedade coletiva e compartilhada numa dimensão psicossocial com 

a finalidade de favorecer as relações afetivas. Boca e indivíduo tornam-se unos, 

compartilhando odores, estética e imagem. 

Expor socialmente uma boca com falta de dentes, com dentes moles, com 

sangramento e com halitose é, simbolicamente, apresentar-se despido de persona. 

É evidenciar a sombra27.  

Projetivamente, podem ser atribuídas a esta boca-sombra inúmeras 

conotações de degradação e descuido. Considerando que nas representações 

coletivas boca e indivíduo se confundem, todas estas conotações negativas e 

sombrias são atribuídas ao indivíduo com doença periodontal.  

As constantes expressões sociais negativas podem ser incorporadas pelo 

doente periodontal, não mais como atribuídas apenas à sua boca, mas, a ele como 

indivíduo. Isto explica parte do seu baixo auto-conceito e da necessidade de isolar-

se socialmente. 

 

                                                        
27 Persona e sombra são conceitos fundamentais da teoria Junguiana. Resumidamente, a persona se 

refere à apresentação do indivíduo no seu meio social, que geralmente é revestida de aspectos 
muito bem aceitos pela moral da cultura e objetiva inseri-lo positivamente neste meio. A sombra é 
o componente psicológico oposto à persona. Nela residem os aspectos que, em geral, são 
negligenciados pelo indivíduo e pela coletividade. Embora não componham os únicos elementos 
da sombra, nela estão contidos os aspectos banidos pela moral cultural vigente, fazendo com que 
a sua exposição assuma um caráter extremamente anti-social. (JUNG, 1984) 
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Categoria II – Conflitos com família de origem 

 

Tema: Abandono ou morte de (dos) genitor (es) 

Neste item os sujeitos discorreram sobre vivências de desamparo com o 

abandono ou morte dos genitores ou cuidadores. Foram consideradas as fantasias 

dos sujeitos e suas imagos parentais e não propriamente a realidade do abandono 

ou da negligência do genitor. 

E1 – “Tive que trabalhar com 14 anos prá ajudar meu pai, que era muito 

bravo. Tudo que ganhava tinha que dar prá ele. Nunca aproveitei a juventude” 

E3 – “nunca tive apoio da família. Tudo tinha que resolver por mim. É assim 

até hoje. Só conto com meu filho” 

E4 – “Perdi meu pai muito cedo. Minha mãe se casou de novo e meu 

padrasto me maltratava” 

E5 – “Meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos e perdi contato com 

meu pai. Teve um casal de tios que cuidou de mim” 

E6 – “Meus pais se separaram quando eu era adolescente e fiquei sem 

casa. Foi duro ficar rodando de casa em casa” 

E9 – “Quando eu tinha 18 anos, minha mãe morreu. Meu pai sumiu de casa 

e eu tive que assumir sete irmãos” 

E10 – “Nós éramos oito irmãos. Meu pai foi embora quando eu era criança. 

É triste, nunca tive ninguém prá chamar de pai” 

E11 – “Meus pais não tinham juízo. Se separaram e eu tinha que cuidar 

deles à distância, com 18 anos” 

E12 – “Meu pai abandonou eu e meus 10 irmãos quando eu era bem 

pequeno, nem me lembro da cara dele. Quando minha mãe morreu, eu tinha 22 

anos, fiquei com medo de tudo, até hoje” 

Foram nove referências ao tema, durante o processo terapêutico. Chama a 

atenção o desamparo dos sujeitos. Com exceção de E5, todos ficaram desprovidos 

de figuras substitutas familiares.  

E1 e E3 relataram uma orfandade psicológica, por negligência. Sempre 

tiveram que assumir diretrizes de suas vidas sozinhos. E6, E9 e E11 disseram ter 

sofrido a ausência do casal parental. E4, E5, E10 e E12 viveram a perda física do 

pai que faleceu ou abandonou a família. 
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Três dos sujeitos vivenciaram o abandono do pai quando adolescentes. Os 

outros ficaram sem o pai quando ainda eram pequenos. Mesmo os que tiveram 

contato com o pai até um pouco mais tarde, não tiveram um pai que morreu, mas, 

que os abandonou.  

Trata-se de imagos, referentes às relações parentais, que, por sua vez, dão 

origem aos complexos parentais negativos ou positivos. 

Não se pode deixar de considerar o aspecto relacional e subjetivo da 

construção dos complexos. A imagem inconsciente do complexo é construída 

através da interação entre três fatores básicos: a personalidade dos genitores e de 

suas atuações, a personalidade da criança e da projeção de seus arquétipos sobre 

os pais e os acontecimentos presentes naquela família.  

Não se conhece muito acerca dos pais dos sujeitos. O que se tem são 

resultantes da ação dos complexos familiares, que podem ser inferidos através do 

histórico dos sujeitos, da experiência clínica e do embasamento na literatura.  

Além do mais, embora a literatura se refira mais especificamente às figuras 

da mãe para definir o complexo materno e do pai, para definir o paterno, 

consideraremos para a análise, o “ambiente familiar” em seus aspectos matriarcais e 

patriarcais.  

A dinâmica dos tempos atuais pede que o casal parental se coloque mais 

inteiro em suas funções masculinas e femininas. De tal forma que, provida também 

do arquétipo do Pai, a mãe possa exercer a paternidade e, igualmente, o pai, 

provido do seu arquétipo da Grande Mãe, a maternidade. 

O princípio masculino permite o desligamento gradativo do estado psíquico 

de dependência infantil, típico do ciclo matriarcal, e conduz a criança ao 

enfrentamento das adversidades através da força e da agressividade – iniciando o 

ciclo patriarcal.  

Pode-se supor que os sujeitos tiveram uma razoável dificuldade na evolução 

do ciclo patriacal, sobretudo se considerarmos a ausência – ao menos em suas 

fantasias – de figuras substitutas paternas. Como se referiu E10, “é triste, nunca tive 

ninguém prá chamar de pai”. 

A figura do pai é a grande portadora simbólica das propriedades do princípio 

masculino, que justamente habilita o indivíduo para atitudes ativas, corajosas e 

combativas na vida. Um pai próximo e amoroso contribui para o desenvolvimento de 
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uma criança capaz de acessar aos poucos estes níveis maduros de 

desenvolvimento (BOECHAT, 1996; NEUMANN, 1999). 

Neumann (1999) salientou que durante o desenvolvimento infantil a boca 

assume a função compensatória da passividade originária da criança pequena 

através das atividades de mastigar, morder e conhecer. Passa a representar a 

oposição do princípio patriarcal sobre o matriarcal.  

Tomando como base as associações simbólicas entre boca e qualidades do 

princípio patriarcal, somos inclinados a supor que uma das formas simbólicas 

concretas que o indivíduo, inconscientemente, pode lançar mão para representar a 

ausência de um pai possa ser o ficar “sem boca”. 

Bocas degradadas podem, nestes casos, se referir a relações degradadas 

com o princípio masculino - da palavra que tem força, que é resolutiva, que mostra 

coragem - qualidades representadas inicialmente pela figura do pai. 

Popularmente, as expressões “palavra de honra”, “palavra de homem” e “dei 

a minha palavra” estão associadas ao princípio masculino de firmeza, persistência e 

coragem para manter o juramento. 

 

Tema: Cuidadores e/ou dificuldade de separação da f amília de origem 

Neste tema, expressaram uma ligação extrema com a família de origem, 

muitas vezes despertando ciúme da família atual. 

E2 – “Meu marido briga porque choro de saudades dos meus pais que 

moram num bairro longe” 

E4 – “Moro com a minha mãe e cuido dela. Não tenho muito contato com 

meus irmãos e sofro por causa disso”. ”(...) me vejo um super-herói lutando por 

coisas melhores, por um sorriso melhor e atitudes boas” (na colagem) 

E7 – “Minha casa vive cheia de parentes (agregados pelo casamento e de 

origem), trabalho até ficar exausta, não consigo dar um basta, mas eu gosto porque 

me faz sentir querida por todos” 

E9 – “Meus irmãos (que ela criou) não querem que eu siga em frente na 

vida. Eu acho injusto, mas, não consigo reagir. Tenho medo deles se perderem se 

eu não tiver cuidando” 

E10 – “Sofri muito prá sair de casa e casar. Sou muito ligada na minha mãe 

até hoje. cuido dela com carinho. Ela está Velhinha e precisa de atenção”  
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E11 –“Depois que meus pais se separaram tive que cuidar dos dois à 

distância. Tinha mais juízo que eles. Meu pai ficou doente e hoje mora comigo. Me 

deixa muito cansada, mas, evito incomodar meus irmãos” 

E13 – “Sou filha única, até hoje sou grudada com minha mãe. Meu marido 

tem até ciúmes da amizade de nós duas” 

Os sete sujeitos foram os que se expressaram neste tema, durante o 

processo terapêutico. A relação de E2, E7 e E13 com a família de origem é de 

dependência psicológica do apoio e do amor familiar com dificuldade de separação. 

Elas estão entre os quatro sujeitos que tiveram pais presentes na infância. E4, E9, 

E10 e E11 estabelecem uma relação de cuidadores com a família de origem, ou com 

um membro representante dela. Nenhum deles teve a presença do pai na infância, 

nem relatou infância feliz.  

Interessante ressaltar que os que mais receberam, em termos de afeto e 

assistência, aparentemente menos doam – relacionando-se com a família de origem 

como aqueles que pedem auxílio. Por outro lado, os que menos receberam e 

sofreram maior desamparo parecem doar-se mais à família que tão pouco lhe 

proporcionou. Podemos considerar a hipótese de que estamos diante dos efeitos da 

vivência de dois extremos dos complexos materno e paterno. 

Assim, sendo, através dos relatos dos históricos dos sujeitos, 

consideraremos as vivências de E2, E7 e E13 dominadas pelo complexo materno 

originalmente positivo. Enquanto que as de E4, E9, E10 e E11 como dominadas pelo 

complexo paterno originalmente negativo. 

Analisando, primeiramente E2, E7 e E13: A figura materna é a grande 

ordenadora do fluxo libidinal e a fonte de Eros. A presença de uma mãe boa e 

nutridora promove na criança a apropriação da libido em grande parte depositada na 

mãe. Ela se torna agora capaz de maternalizar-se e realizar funções para a sua 

sobrevivência. Estas são as marcas do complexo materno originalmente positivo 

(KAST, 1997). 

A boca apresenta-se para o bebê como o primeiro elo com a vida. 

Igualmente à boca, a tradutora inicial do mundo para o bebê é a mãe. A sucção 

apresenta-se como o aspecto passivo desta oralidade. Com surgimento dos 

primeiros dentes, a criança inicia seu domínio sobre o mundo. Agora pode incorporá-

lo ativamente no morder, mastigar e triturar (NEUMMAN, 1999). 
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Com o desenvolvimento da criança, a mãe deve ir deixando margem para a 

diferenciação dela com a sua figura maternal para que se sigam os ciclos naturais 

do desenvolvimento arquetípico, numa espécie de expulsão psíquica.  

Kast (1997) descreveu este mecanismo, ressaltando que “Essa expulsão no 

tempo certo é também um movimento primitivamente feminino no sentido da vida 

(...) a mãe que proporciona o sentimento vital (...) torna-se aqui (em idade posterior) 

uma mãe que protege quase que mortalmente” (p.54). 

Uma fixação no complexo materno originalmente positivo pode vir a 

estabelecer um sentimento de que o mundo continua a ser traduzido e mastigado 

pela mãe, não ocorrendo a diferenciação psíquica. A boca não é apropriada, sua 

função simbólica de oferecer domínio no mundo não ocorre plenamente. Não há 

sentimento de autonomia. Não se pode sobreviver separado da família. 

O termo pra esta mãe que segura seu filho em seu desenvolvimento é 

“devoradora” – uma alusão oral que denota os aspectos arquetípicos presentes na 

relação boca-desenvolvimento. O pacto inconsciente que se estabelece entre a mãe 

devoradora e o filho devorado é o de este não crescer. Fisicamente, pode ser o de 

não ter boca própria.  

E4, E9, E10 e E11, trazem a vivência de abandono parental e de uma família 

cujo princípio patriarcal do amparo, cuidado material e segurança foi fracamente 

exercido - por ambos dos genitores – vivendo as influências de um complexo 

paterno originalmente negativo. 

Descobertos da proteção do princípio patriarcal mantenedor, daquele que 

garante a casa e o sustento familiar, os sujeitos podem ter seguido, suas vidas 

projetando suas necessidades de cuidado na família de origem (e também na 

própria, como será discutido). Cuidam do(s) ente(s) como se cuidassem deles 

próprios. 

Para Müller (1997), a fixação no complexo paterno pode vir a resultar no 

congelamento do ego numa atuação heróica, na qual o herói perdeu o contato com o 

princípio feminino da anima e se apresenta enrijecido. Torna-se o super-herói.  Na 

sua sombra, busca o poder. Uma de suas apresentações é a do herói sacrificial. 

É assim que os sujeitos podem ter agido com suas famílias: são os heróis 

sacrificiais. Assumir este papel, inconscientemente, é mais fácil para eles do que 
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assumir o do herói super-poderoso. Não possuem a capacidade agressiva para tal. 

O herói do sacrifício é um agressivo-passivo. 

Embora vitimado, este salvador-heróico possui um poder velado. Seria a 

forma enviesada encontrada por eles para a identificação com alguns núcleos do 

complexo paterno. Tais considerações podem explicar, em parte, porque os sujeitos 

com vivências mais fortes de rejeição pela família de origem são os maiores 

cuidadores atuais desta família. 

 

Categoria III - Conflitos com família atual 

 

Tema: Sacrifício pela família, cuidadores extremos 

Esta foi uma das categorias de maior referência no grupo. 

E1 – “Contrai uma dívida da casa do meu filho, já perdi meu carro prá 

pagar”... ”Me preocupo em dar do bom e do melhor, nem sempre consigo e trabalho 

que nem louco, mas, eles merecem” 

E2 – “Sou muito nervosa para alcançar os objetivos da família”   

E3 – “Parei tudo pela família. Meu ex-marido queria que eu criasse os filhos 

e eu queria ser uma mãe exemplar” 

E4 – “Quando nasceram meus filhos, tive que parar tudo, não dava para 

coordenar” 

E5 – “Adoro minha família, faço tudo por eles. Tinha um álbum na 

adolescência que montei com recortes de revistas e imaginava que um dia teria 

minha família. Quanto tive, eu fiquei feliz e pensei: eu consegui”... “tenho medo da 

família se perder uns dos outros” 

E7 - “Nem sobrava tempo para notar se tinha (periodontite)”... “Não me levo 

em conta em primeiro lugar, primeiro prá mim vem os outros”... ”Me sinto admirada 

por eles quando a casa está bonita” 

E9 – “Quando eu tinha 18 anos, minha mãe morreu. Meu pai sumiu de casa 

e eu tive que assumir sete irmãos”... “Tenho medo de que eles (irmãos) se percam 

se eu não estiver cuidando” 
E10 – “Preocupo com a saúde de todos e deixo a minha de lado”... ”resolvo 

tudo em casa, meu marido é mais sossegado” 

E11 – “Cuido do meu pai doente”...  “Não saio com meu namorado porque 

não acho certo passear e deixar todos lá (filhos e o pai)” 
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Foram os nove sujeitos que se expressaram neste tema, durante o processo 

terapêutico. Os sujeitos E2 e E7 continuam com a relação de dependência familiar, 

como visto na categoria anterior, mas, com a família atual, assumem uma persona 

de cuidadores. Um olhar mais aprofundado no histórico dos sujeitos esclarece que 

E2 preocupa-se em conseguir coisas supérfluas para os filhos e E7, preocupa-se em 

ser elogiada como exímia dona de casa. Ambas estão numa esfera narcísica.  

Como dominados pelo complexo materno originalmente positivo, não 

conseguem estabelecer uma relação adequada de cuidado e atenção com a família, 

mas, precisam perpetuar a condição infantil na qual espera receber dela as 

atenções. 

E1, E3 e E5 aparecem como cuidadores da família atual, mas não o são da 

de origem, que pouco mencionam, como se não tivessem necessidade dela. São os 

sujeitos que, embora tivessem pais, viviam uma orfandade psicológica, por 

negligência, assumindo as diretrizes de suas vidas sozinhos. 

Quando ambos os complexos parentais são originalmente negativos, a 

criança pode lançar mão da inflação e promover uma saída heróica da esterilidade 

de amor e atenção. São crianças caracterizadas por uma independência precoce. 

(KAST, 1007). Em realidade, não há vínculos familiares, mas, uma sensação de 

solidão e desamparo, mesmo na presença dos genitores.  

Os três sujeitos seguiram suas vidas como se a família de origem não 

existisse, corroborando a hipótese de que na infância tiveram que inflar e sair 

precocemente como heróis, esquecendo de suas origens. 

E4, E9, E10 e E11 continuam como cuidadores da família atual, nos 

mesmos moldes sacrificiais vistos na categoria anterior. Podemos supor que as 

marcas do complexo paterno originalmente negativo foram tão acentuadas que os 

sujeitos não conseguem re-significar os vínculos familiares na família atual. 

Não acreditando no próprio valor, sacrificam-se ao extremo para terem a 

garantia do amor familiar. Como ressaltou Müller (1997), enrijeceram-se na persona 

do herói sacrificial. 

Outro aspecto a ser levantado é o dos sujeitos estarem numa contra-

identificação com as figuras paternas persecutórias e negativas. Exageram no papel 

do provedor/cuidador por medo de se tornarem próximos à figura do Pai terrível do 

complexo. 
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Ainda podemos considerar o fator de projeção nos filhos dos aspectos da 

criança carente de amparo e proteção familiar. Tentam reparar a própria penúria 

afetiva assumido, compensatoriamente, um papel parental exagerado pela ação do 

complexo. 

Os dentes são representativos da força vital. Com eles o indivíduo alimenta-

se e consegue sobreviver. Um dos sinais de degradação mais apontados 

coletivamente é o da perda de dentes (FERREIRA & ALVES, 2006) Igualmente, 

sangra pode ser vista simbolicamente como a boca que perde energia vital.  

Estes cuidadores sacrificiais podem ter representado no nível orgânico a 

dimensão concreta dos conflitos para os quais escolheram como defesa a saída 

heróica sacrificial, sacrificando juntamente o seu desenvolvimento. Podemos 

considerar a hipótese de que o sintoma orgânico evidencia o tema através de sua 

simbologia, também ligada ao sacrifício e à desvitalização, numa tentativa de corrigir 

o desvio do processo de individuação. 

 

Tema : Receio de perder ou se separar dos membros d a família 

E5 - “Não gosto de pensar nos meus filhos saindo de casa prá casar, tenho 

medo da família se perder uns dos outros”. 

E9 - “Tenho medo de que eles (irmãos) se percam se eu não estiver 

cuidando” E11 – “Não consigo me desligar da família, não me permito me afastar 

dos meus filhos e do meu pai nem para um simples passeio”. 

E13 – “Tenho medo da morte e das pessoas da família (atual e de origem) 

morrerem”... “não gosto de pensar nos meus filhos saindo prá estudar fora”. 

Quatro sujeitos se expressaram neste tema, durante o processo terapêutico.  

E5 deixou claro que a família atual é para ele um grande tesouro emocional, 

ao relatar a construção de um álbum de fotos de revistas, na adolescência, através 

das quais sonhava como seria a sua família futura. Igualmente E9, assumindo a 

irmandade como seus filhos - e não construindo família com filhos próprios – a tem 

como grande fonte emocional. Ambos não conseguem separar-se de sua família 

atual porque elas são fator preponderante de construção de identidade e função em 

seu mundo. São seu único apoio afetivo.  

E11 relata em seu histórico três separações conjugais, alem da separação 

do casal parental e deles com os filhos. Compensatoriamente, evita separações dos 

que ainda permanecem ao seu lado, temendo o desamparo. E13 está entre os 
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sujeitos que permaneceram cuidadores de sua família de origem por dependência 

afetiva. Ela é presa no complexo materno originalmente positivo. Por extensão, teme 

perder a atual.  

É interessante, quando cruzamos os dados das categorias, observar que 

E13 não se apresenta como cuidadora extremada da família atual. Ela, na verdade 

se coloca como filha do marido – estendendo seu papel de única filha da família de 

origem. 

Kast (1997) assinalou que o domínio do complexo materno originalmente 

positivo possui a marca de não deixar espaço para o crescimento psicológico dos 

filhos e para a assunção de papéis adultos. Embora E13 tenha se desenvolvido bem 

profissionalmente, no reino “das mães” ela não cresce. O medo que ela apresenta 

da morte pode indicar, simbolicamente - a necessidade de morrer a filha para nascer 

a mulher e mãe. 

A vivência da perda dos dentes pode ter ativado nos sujeitos este medo de 

perder elementos da família. Como já foi discutido no tema anterior, há uma analogia 

inconsciente entre dentes e constelação familiar.  

 

Categoria IV - Abandono de si 

 

Tema: Abandono de sonhos e de novas oportunidades: sem sabores nem 

saberes   

Um tema recorrente para a grande maioria dos sujeitos. Era referido sempre, 

de forma nostálgica e magoada.  

E1 – “Como tive que trabalhar desde os 14 anos, não consegui continuar os 

estudos. Quando vieram os filhos, então, não deu mesmo” 

E2 – “Queria fazer mais cursos (em sua érea), tem alguns ótimos que daria 

prá fazer, mas, casei e me acomodei” 

E3 – “Sou uma mulher cheia de sonhos e planos. Não pude realizar quando 

era mais nova, nunca tive apoio de ninguém” 

E4 – “Tive que trabalhar com nove anos. Não prossegui com os estudos, 

casei e relaxei de vez, agora nem dá mais” 

E5 – “Queria ser tanta coisa, mas, tive é que trabalhar muito desde os 11 

anos. Casei e nunca mais estudei”... “Perdi 10 anos de trabalho com uma sociedade 

que não vingou, não quis mais recomeçar, não consigo mais, fui ser empregado” 
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E6 – “Tive que ajudar em casa e comecei a trabalhar cedo. Estudei com 

dificuldade. Tive que abandonar a faculdade há pouco tempo, mas, penso em 

retomar” 

E7 – “Fico frustrada quando comparo a vida que sonhei e a que tenho. 

Queria ter estudado, agora é tarde” 

E9 – “Quando comecei a cuidar dos meus irmãos eu ia fazer vestibular. Hoje 

vejo eles formando, eu poderia também”... “Toco no (grupo musical), mas, eles (os 

irmãos) não gostam, não sei se fico” 

E12 – “Tive que trabalhar cedo e deixei de estudar. Queria se bombeiro, 

mas, sei que não posso porque sou pequeno”... “Não vou prá uma cidade maior 

(numa promoção), tenho medo, não consigo” 

Nove sujeitos expressaram-se neste tema, no decorrer do processo 

terapêutico. Todos tiveram que abandonar sonhos e projetos precocemente, para 

começar a trabalhar, com exceção de E2.  Dos nove, cinco não agarram novas 

oportunidades de crescimento e realização dos projetos, mesmo que tardios (E2, E5, 

E6, E9 e E12). 

Quase todos os sujeitos, portanto, apresentam dificuldade em dar 

prosseguimento a planos profissionais. No tema, vemos com freqüência expressões 

como “não consigo”, “não sou capaz”, “tenho medo”, etc.  

De acordo com Neumann (1999), por ser a primeira via relacional com o 

mundo, a boca configura-se, igualmente, como primeira via de entrada do 

conhecimento, do logos, princípio ativo, masculino e agressivo.  “Assim, a conexão 

entre o instinto de conhecimento e a atividade agressiva da zona oral está imersa, 

desde o começo, na vida da espécie humana” (p.93). Associa ao ato da mastigação 

à atividade de redução analítica, que precede o conhecimento. “A boca assume a 

função antagônica e compensatória de recepção e ingestão que corresponde ao ato 

de adquirir conhecimento” (p.94). 

Neumann (1999) amplia o leque de significados contidos no conceito de 

invalidez oral, ao acrescentar a função de conhecimento à boca. Esta é uma função 

pouco ressaltada, visto que, tradicionalmente relaciona-se a evolução do principio do 

logos ao ciclo patriarcal, posterior aos primeiros vínculos entre o bebê e o mundo. A 

função da boca nos primórdios da infância, portanto, ultrapassa o âmbito relacional e 

afetivo, fazendo parte igualmente, do desenvolvimento do conhecimento. 
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Ao recorrermos às expressões populares, temos “dar mastigadinho” em 

alusão ao ato de ensinar com excesso de explicações e detalhes. Esta expressão, 

tão comum nos meios educacionais, ilustra claramente a função logos relacionada 

ao ato de mastigar. 

Como portadores de doença periodontal, com bocas incapazes de mastigar 

o alimento, a confiança em sua capacidade de receber o mundo, “mastigá-lo” 

analiticamente e estabelecer com ele uma relação de conhecimento fica dificultada 

para os sujeitos.  

Além disso, não se pode deixar de considerar que, ao mastigarem, arriscam-

se a sangrar mais e a perderem os dentes, tais fatos dão ao ato de mastigar uma 

conotação de risco e sacrifício doloroso.  

Simbolicamente, pode ficar associado para os sujeitos que tentar atirar-se no 

mundo ativamente, conhecendo e crescendo – mastigando-o – pode ser perigoso. 

Abandonam seus projetos e sonhos, não os “agarrando com unhas e dentes”. 

Se não se mastiga, não se saboreia. Muitos relataram sentir saudades do 

gosto dos alimentos sem a mistura com o sabor do sangue. Se for vetado saborear, 

ficar com “a boca cheia d’água”, talvez, também o seja saborear novas 

oportunidades de conhecimento na vida. Seguem com sabores conhecidos. 

Não há sabores nem saberes. 

 

Tema: Abandono de cuidados com a própria saúde e pr ioridade para a saúde 

dos familiares 

Este foi um tema relativamente freqüente, com expressões feitas de forma 

heróica e sacrificial. 

E1 – “Nunca ligaram prá os dentes em casa (infância), não dava prá gastar 

nisso. Depois, eu não fui atrás” 

E3 – “Meus pais nunca cuidaram dos dentes e usaram dentadura cedo. Eu 

nunca liguei muito” 

E5 - “Pensar em usar dentadura me dá medo, fico apavorado, cuido do 

dente dos meus filhos desde cedo” 

E7 - “Nem sobrava tempo para notar se tinha ou não (periodontite), se ia no 

dentista era pros filhos” 

E9 - “Quando minha mãe morreu e tive que cuidar dos meus irmãos 

apareceu a periodontite, ai que não podia cuidar mesmo, primeiro meus irmãos”  
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E10 – “Sempre tive problemas com aftas e depois com dentes. Não tinha 

dinheiro prá isso. Sempre cuidei dos outros, fui deixando meus dentes prá lá...” 

E12 - “Meus dentes eram estragados desde criança, nunca pude cuidar, por 

falta de dinheiro. Depois, não adiantava tanto e deixei” 

Foram estes sete sujeitos que se expressaram neste tema, durante o 

processo psicoterápico. Entre eles E1, E3, E10 e E12 parecem ter refletido por muito 

tempo a importância dada pela família aos cuidado dos seus dentes, quando eram 

pequenos. Seguiram um script de abandono de cuidados28. 

Como foi discutido anteriormente, os complexos parentais negativos deixam 

suas marcas em vários setores da vida do sujeito. Entre eles se encontra a área dos 

cuidados consigo e com o próprio corpo. 

A vivência de uma família não maternalizande – análoga à figura da mãe 

terrível do complexo materno negativo – pode resultar num sentimento de que não 

se tem o direito pleno à existência e, em decorrência disto, aos cuidados 

relacionados à saúde e à sobrevivência.  

Acrescentando outro aspecto a esta questão, McDougall (1997) descreveu 

que uma maternagem insuficiente pode lesar a diferenciação progressiva entre o 

corpo da criança e o da mãe, resultando numa vivência simbiótica de “um corpo para 

dois”.  

Os sete sujeitos talvez se enquadrem nesta situação, na medida em que 

seus relatos indicam abandono e passividade frente ao problema grave odontológico 

– mesmo quando já podiam ter acesso a ele. Aparentemente, não tomam posse e 

nem responsabilidade pelo próprio corpo. Neste caso, o corpo e a doença são 

vividos como se não fossem deles próprios.   

Curiosamente, a maioria dos sujeitos do grupo refere-se à doença 

periodontal como se ela fosse apenas um dado descritivo seu, uma espécie de 

defeito orgânico no qual pouco havia interferido ou pouco poderia fazer.  

McDougall (1997) descreveu casos de abuso de drogas por indivíduos com 

mães negativas. Deduziu que eles delegavam, inconscientemente, toda a 

responsabilidade do cuidado do corpo – existência, simbolicamente – para a mãe. A 

autora também discute se aspectos agressivos inconscientes dirigidos à mãe – ou à 

                                                        
28 Os sujeitos procuraram auxílio odontológico devido à situação limite em que se encontram seus 

dentes. Mesmo assim, não deixa de ser um sinal de que já se permitem certo cuidado próprio. 
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família, em seu aspecto maternalizante – não poderiam surgir na forma de 

somatizações. 

Se o corpo é do outro, pode-se agredir o outro agredindo o próprio corpo. 

Dada a dificuldade dos sujeitos com seus aspectos agressivos – que será mais bem 

explorado adiante – esta é uma hipótese muito viável. 

Neste caso, não há interesse em cuidar do sintoma, na medida em que ele 

serve, inconscientemente, à agressão e ao revide dos aspectos negativos dos 

complexos parentais. 

E5, E7 e E9 deixam claro que atribuem prioridade aos cuidados da saúde 

para os familiares. Esta postura enquadra-se na hipótese do herói sacrificial. 

Como assumiram a persona de cuidadores heróicos, a doença e seus 

sintomas – que são realmente brutais em seu aspecto físico de degradação e 

sacrifício – serve numa perfeita medida para reforçar esta persona. 

 

Categoria V - Dificuldades em lidar com a agressivi dade 

 

Tema: Dificuldade em expor sentimentos agressivos: ficar calado e/ou reagir 

impulsivamente  

A dificuldade em expressar agressividade e assertividade chamou a 

atenção, desde o início do grupo, estando presente em todos os sujeitos. 

Desde quando os relatos iniciaram as colocações e as produções 

expressivas, espontaneamente foram se dirigindo para este tema – que foi escolhido 

como foco terapêutico do polo abstrato da expressão, visto que o foco do polo 

concreto é a doença periodontal. 

Surgiram expressões sobre este tema em todas as sessões, foram 

selecionadas as mais representativas de cada sujeito: 

E1 – “Sempre fui quieto, não consigo falar ‘não’ prás pessoas. Já perdi muita 

coisa por causa disso”... “Sinto raiva desta boca que não sabe falar ‘não’ para as 

pessoas e sempre se ferra” (na atividade de colagem) 

E2 - “Me sinto triste quando falo e vejo que magoei alguém, mesmo quando 

eu vejo que tenho razão, não consigo ficar brava”... “Meu marido é estourado, evito 

responder prá não ter briga nem discussão, até choro de nervoso”  
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E3 – “Sempre engoli tudo e fui muito calada com as coisas injustas que 

fizeram comigo”... “Tenho medo contrariar as pessoas, nada como estar bem com 

tudo, faz bem pro ego” 

E4 – “Não gosto de brigas, perco chances na vida por isso”... “Quando 

empurrei dizendo ‘sim’, foi até engraçado, mas, quando empurrei dizendo ‘não’, 

fiquei constrangida” (na atividade corporal) 

E5 – “Perdi tudo numa sociedade que formei com um amigo, minha mulher 

me alertava, mas, eu preferia não falar nada prá não dar confusão”... 

E6 – “Sou muito quieto, não brigo e não falo as coisas”... “Sofro no trabalho 

porque não consigo falar quando as coisas não estão certas, principalmente se sei 

que a pessoa é mais estourada. Se falo, sofro depois” 

E7 – “Quando era menina nunca gostei de bater boca com as pessoas, 

ficava mais calada, até hoje”... “Meu marido se isola no quarto e nem liga prá mim, 

eu finjo que não vejo” 

E8 – “Tenho medo de falar as coisas porque falo e magôo as pessoas. 

Guardo a raiva até que explodo e piora” 

E9 – “Sinto que precisava falar pros meus irmãos que preciso seguir com a 

minha vida porque há criei eles, mas, não consigo”... ”Não gosto de briga, fujo para a 

paz, me isolo” 

E10 – “Fico segurando a raiva e, quando vejo, falo tudo de uma vez. Depois 

me arrependo. Prefiro evitar falar de problema” 

E11 – “Já tive esta experiência (de conflito por ter falado mais 

assertivamente), mas, não gostaria de falar sobre o assunto. Sempre fico mal, 

mesmo quando tenho razão, fico péssima e chego a sentir dores no corpo, parece 

até que estou doente” (na imaginação dirigida) 

E12 – “Não sou de falar quando não gosto de alguma coisa, me afasto. Mas 

ai dói tudo: cabeça, dentes, estômago e tremo e fico com a boca seca” 

E13 – “Sempre fui de sentir e não falar. Às vezes eu falo, mas, estouro e sai 

briga” 

Dos treze sujeitos, apenas E8, E10 e E13 relataram episódios no quais 

rompem com a contensão da agressividade e falam. Evidentemente, trata-se de 

colocações impulsivas e desmedidas, compensatórias da repressão. Não se pode, 

portanto, considerar que os três sujeitos consigam colocar-se agressivamente. Eles 
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são tomados pelo complexo agressivo que emerge de forma autônoma. Os demais 

sujeitos nunca se colocam verbalmente de forma agressiva. 

Como vimos nos históricos dos sujeitos e nas análises das categorias 

anteriores, em sua maioria, vivenciam complexos parentais negativos. 

Provavelmente, foram crianças não vistas e não ouvidas, para as quais restava a 

adequação e a subordinação às contingências para sobreviver.  

Tanto o complexo paterno quanto o materno, em suas representações 

negativas, são capazes de promover sentimentos de menos-valia nos filhos. O 

paterno retira dos filhos a capacidade de reagir com agressividade e coragem e o 

materno endossa esta tendência, retirando do filho a sensação do direito de existir e 

reivindicar uma boa vida ou uma vida própria. Os filhos dominados por tais 

complexos podem vir a desenvolver uma atitude, frente à existência e seus embates, 

caracterizada por passividade e adequação (KAST, 1997). 

Retomando os ditados populares – considerados aqui como manifestações 

coletivas de aspectos arquetípicos – as expressões “não ter boca pra nada”, “morder 

de raiva” e “cravar os dentes em...” denotam a correlação dentes-boca-

agressividade. 

A relação entre boca e agressividade inicia-se desde os primórdio da 

infância, com o nascimento da primeira dentição. Morder o alimento sozinho dá ao 

bebê a sensação de autonomia e de autoconfiança para sobreviver no mundo 

menos dependente da mãe e inaugura o seu contato com a agressividade 

(NEUMANN, 1999, KLEIN, 1975). 

O indivíduo saudável lança mão de todo o seu aparato expressivo em busca 

da sua existência plena, utilizando-se de expressões verbais e do corpo para 

manifestar seus estados de alegria, tristeza raiva medo, etc. Trata-se da linguagem 

da sobrevivência. 

Um indivíduo que sofre a dominação de complexos parentais negativos não 

consegue utilizar-se de sua expressividade com inteireza e naturalidade – uma vez 

que suas emoções ficam alteradas pela autonomia dos complexos. 

Para os sujeitos presos ao complexo materno originalmente positivo, ficar 

sem dentes os coloca simbolicamente como verdadeiros bebês desdentados e 

passivos. Só comem alimentos moles, batidos, como o são as papinhas dos bebês.  

Incapazes de “mastigarem o próprio alimento”, corroboram a fala do complexo de 
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que não conseguem fazer nada sozinhos, sem a proteção e cuidados do princípio 

matriarcal. 

Para os sujeitos cujo complexo paterno originalmente negativo se impõe, 

tem-se a desvitalização do filho, que nada consegue “segurar com unhas e dentes” e 

nem “crava os dentes nas coisas”. Igualmente, fica endossada a fala do complexo, a 

de que o filho não tem valor próprio e nem capacidade agressiva para conseguir e 

manter as próprias coisas no mundo. 

Os sujeitos estabeleceram relações interpessoais muito frágeis, nas quais 

temem colocar-se agressivamente e virem a sofrer retaliação e abandono. Na 

verdade, relataram ter tido poucas experiências amorosas genuínas na infância – 

quer de cuidado, quer de permissão para cuidar-se no tempo certo. O mundo e o 

contato interpessoal pode ser para eles ameaçadores. 

Neumann (1999), referiu que nas vivências infantis, o inter-jogo social e a 

confiança nos relacionamentos passam simbolicamente pela boca “A boca tem 

implicações cósmicas, e mais tarde sociais, que ultrapassam muito o significado 

local, concreto e material de uma membrana mucosa erógena” (p.26).  

A boca é a primeira zona erógena e a porta de experiências relacionais entre 

o bebê e os seres humanos O beijo é representativo disto. Para Neumman (1999) “O 

fator essencial do beijo consiste na experiência simbólica fundamental de uma 

abertura para o exterior, para o mundo e para o ‘tu’ e numa conexão com o ‘tu’” 

(p.26). 

A doença periodontal também pode ter servido para os sujeitos como defesa 

deste contato humano. Foram tantos os abandonos e mau tratos, que, 

inconscientemente, podem ter “estragado” a boca, como se entregassem um grande 

meio de contato social e amoroso.  

No entanto, existe uma polaridade oposta nesta questão. Não podemos 

deixar de considerar que uma boca que sangra, que não é estética e que tem odores 

desagradáveis, também agride. 

Todos sabemos da capacidade que tem o mau hálito de manter as pessoas 

longe. A halitose se espalha pelo ambiente, sem pedir licença, como se fosse uma 

invasão agressiva.  

Assim, a boca doente pode, em algumas ocasiões, também ser agressiva. 

Compensatoriamente à passividade dos sujeitos, ela rompe limites com seus odores 
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e “ofende a estética” – um dos valores sociais - com o seu visual e odor 

degradantes. 

Ocorre que esta é uma agressão velada, sob o álibi da fragilidade e do 

sofrimento, muitas vezes, como vimos, heróico. Não evidencia nenhuma 

responsabilidade do agressor. Estamos diante de um componente da sombra que se 

expressa no sintoma orgânico, que compensa a baixa agressividade mostrada pela 

persona dos sujeitos. 

 

Tema: Dificuldade em colocar limites e terceirizaçã o das falas agressivas: 

“bocas emprestadas” 

Intimamente relacionada à dificuldade em expressar sentimentos agressivos 

encontramos entre os sujeitos dificuldade em colocar limites gente a abusos e 

injustiças. 

E1 – “Meu filho exige coisas que eu não posso dar e trabalho até não poder 

mais, não consigo falar nada. Peço prá minha esposa falar com ele, mas, ela diz que 

ele merece” 

E2 – “Tenho freguesas que não me pagam e ainda exigem, não consigo 

falar nada, continuo atendendo” 

E3 – “Eu engulo muito sapo e não me defendo, agüento demais coisas 

injustas” 

E5 – “Eu percebia umas coisas estranhas na sociedade (com um sócio que 

o roubou), mas preferia não falar nada. Pedi prá minha mulher fazer umas 

perguntas, mas, não deu em nada” 

E6 – “Precisava falar mais as coisas que não estão certas no meu trabalho. 

Quando vejo que a outra pessoa é agressiva, não consigo” 

E7 – “Minha casa vive cheia de gente e eu gosto, mas, eu queria ficar 

quietinha, é difícil depois que a gente casa. Já pedi pro meus filhos falarem com o 

pessoal” 

E8 – “Tem coisas que eu queria falar, mas, tenho medo de briga. Mando a 

mulher falar. Que bom se a gente pudesse trocar de corpo com alguém, falar tudo e 

depois voltar no nosso corpo”... “Estou falando as coisas prá mulher e digo que foi o 

psicólogo que mandou, aí ela ouve” 

E9 – “Meus irmãos não aprovam minhas atividades fora de casa, querem 

que eu só cuide deles. Acho injusto, mas, não consigo reagir” 
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E10 – “Fico chateada com minhas freguesas que me procuram domingo, 

não sei falar não” 

E11 – “Não divido com meus irmãos (os cuidados do pai doente) porque não 

gosto de incomodar, só se meu pai fosse procurar eles, mas no fim sobra tudo prá 

mim” 

E12 – “Tenho raiva de mim porque não consigo me defender quando 

abusam da minha paciência, aí, fico doente” 

 

Dez sujeitos expressaram-se neste tema. Entre eles, cinco expuseram sua 

tendência a pedir aos outros que falem por eles, quando o assunto se refere à 

colocação de limites. 

A baixa capacidade de estabelecer-se de forma mais assertiva no mundo 

tem como uma conseqüência natural o abuso e a invasão de terceiros. Os sujeitos 

colocam-se passivamente nestas situações para não “baterem boca”, como já visto, 

pelo receio em expressarem-se agressivamente num confronto. 

A dificuldade em prosseguir com o desenvolvimento pleno da personalidade, 

através da progressão dos ciclos arquetípicos para além do matriarcal ou patriarcal, 

fará com que os padrões relacionais maduros - esperados com o avanço do ciclo da 

alteridade - estabeleçam-se muito fracamente (BYINGTON, 1983). 

De fato, os sujeitos apresentam-se como crianças que sentem que estão 

sendo injustiçadas – muitos referem plena consciência disto – e permanecem 

incapazes de uma reação madura, de um possível diálogo com as pessoas. 

É interessante a constatação de que metade dos que se queixaram desta 

dificuldade, utilizam como recurso o pedido de que alguém tome o seu lugar e fale 

por eles nas colocações agressivas – numa “terceirização” da fala. 

Quem representa isto de forma marcante é E8: “Que bom se a gente 

pudesse trocar de corpo com alguém, falar tudo e depois voltar no nosso corpo”. 

Aliás, ele não se limita à boca, mas, é todo o seu corpo – o seu ser – que gostaria 

que alguém o substituísse em situações de confronto agressivo. 

Simbolicamente, é como se os sujeitos tomassem “bocas emprestadas”.  

Problemas vinculares com a mãe (McDougall,1997) podem gerar 

dificuldades na apropriação progressiva do próprio corpo, que passa a ser 
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vivenciado como se não deles próprios, mas, um corpo uno com a mãe. São 

freqüentes os funcionamentos somatizantes.  

Se o corpo não é vivido simbolicamente como próprio, a boca também não o 

é. Somos levados a supor que a boca seja percebida de uma forma muito primitiva 

por estes sujeitos – indiferenciada do outro e/ou pertencente ao outro – como o 

percebe o pequeno bebê quando ainda não integrou seu corpo à consciência. 

Trata-se da vivência de bocas autônomas, com vontade própria, pois não 

são inteiramente deles – elas adoecem, maltratam, agridem de forma velada – etc. 

Desta forma, tal qual o bebê pequeno que, de acordo com Siegel (1999), 

conta com os recursos maduros da mãe para a resolução de problemas para as 

quais ainda se vê incapaz, os sujeitos tomam emprestado as bocas de terceiros 

quando se vêem frente às situações as quais não conseguem enfrentar com sua 

próprias bocas. 

Os sintomas da doença periodontal apontam para este não-uso de suas 

bocas: elas vão se estragando, perdendo a função de mantê-los vivos, atuantes no 

mundo e saudáveis. 

Ramos (2006) apontou que o sintoma guarda em seu âmago uma indicação 

simbólica para a retomada do processo de individuação. Neste caso, os sintomas 

apontam para a necessidade de os sujeitos retomarem “suas bocas” - que 

representam a assertividade, a palavra, o poder e o domínio de sua existência - e 

deixarem de ser aqueles que, popularmente, são definidos como passivos “que não 

têm boca prá nada”, ou “que não abrem a boca”. 

 

 

14.2.4 Discussão das sessões de psicoterapia grupal  

 

No início do processo, os sujeitos detiveram-se apenas às queixas 

psicológicas. Este movimento persistiu durante as quatro primeiras sessões, na 

quinta foi proposta uma técnica de focalização na doença periodontal.  

Tal constatação foi surpreendente, pois, imaginou-se que – enquanto 

portadores de uma doença que tanto atrapalha seu cotidiano – fossem trazê-la como 

tema logo na chegada. Tal expectativa era reforçada pelo fato de que o pedido deles 
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por auxílio se fez originalmente para a odontologia. A queixa era orgânica, não 

psicológica. 

O que se viu foi uma aparente cisão de queixas – as psicológicas feitas ao 

psicólogo e as odontológicas feitas ao dentista. Tal divisão condiz com a cultura 

ocidental que, segundo um modelo cartesiano, cinde a relação psique-corpo. 

Trata-se do funcionamento do indivíduo que somatiza. Os indivíduos que 

expressam seu conflito através do sintoma orgânico, não conseguem estabelecer 

uma conexão com o seu significado abstrato, perdendo a relação psique-corpo.  

(RAMOS, 2006) 

Com exceção de duas, todas as sessões eram precedidas de relaxamento. 

Wahba (1982) constatou, por meio do uso do relaxamento num grupo pesquisado, o 

aumento da conscientização e vivencia corporais. A dimensão orgânica dos sujeitos 

do grupo não foi expressa, nas primeiras sessões, nem com o relaxamento. 

As técnicas escolhidas foram de natureza variada, dentro de uma proposta 

junguiana, objetivando facilitar a relação psique-corpo e a expressão dos sujeitos, 

através da elaboração simbólica. Neste contexto, procurou-se acompanhar os 

processos individual e grupal, trazendo novas técnicas, a cada encontro – numa 

exploração que, segundo Freitas & Halpern-Chalom (2006) - evita que o ego caia na 

inércia e na acomodação do conhecido, mantendo a fluidez de forma e conteúdo. 

Tal diversidade enriquece a exploração simbólica, ampliando a consciência. 

Os emergentes simbólicos de cada sessão determinavam a atividade da 

próxima, procurando-se apresentar propostas seguindo o dinamismo do fluxo da 

elaboração simbólica e contando com o elemento surpresa como fator catalisador de 

tais elaborações. 

Na primeira sessão, a apresentação verbal entre eles visou estabelecer uma 

aproximação entre os sujeitos com a exposição sobre si e dos os motivos pelos 

quais está no grupo, tendo em vista a construção de uma identidade grupal.  

A proposta do desenho do corpo foi a de complementar a apresentação 

verbal com uma apresentação simbólica concreta, visto que o campo simbólico não 

pode ser reduzido a unicamente seu aspecto verbal (RAMOS, 2006). Mais uma vez, 

é preciso ressaltar que não houve o acesso ao polo orgânico nem desenhando o 

próprio corpo. 
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A sessão com argila promoveu verbalizações de perda de sonhos e de 

oportunidades. Como a técnica promove o ato criativo, (GOUVÊA, 1989) pode ter 

mexido com a potencialidade de cada um de criar e produzir. 

A experiência de empurrar e ser empurrado e do ouvir o “não” mexeu com 

lembranças de episódios de maus tratos e repressão agressiva. Farah (1995) 

observou que o trabalho de oposição de forças serve à interpretação de resistências 

e dificuldades em lidar ou expressar oposição e agressividade. Ressaltou que tal 

exercício corporal pode ampliar a capacidade de percepção da própria agressividade 

nas relações interpessoais.  

Em meio aos reatos de injustiça e abusos, surge o sujeito E1, com sua 

história de exploração pelo filho. Aqui aparece pela primeira vez o ataque coletivo ao 

sujeito E1, que passou a representar a sombra do grupo. Ele expunha de forma 

evidente o comportamento sacrificial de todos. 

No trabalho com a visualização da boca, com ações para a melhora, 

objetivou-se tanto o benefício da visualização – que, para Epstein (1989), regulam o 

funcionamento físico, emocional e intelectual, mediando corpo e mente – quanto 

para focalizar o tema da doença periodontal.  

Foi necessário focalizar ativamente o tema da doença periodontal, pois, já se 

estava na quinta sessão e os sujeitos não referiam a ela. Quando o tema comum a 

todos veio à tona, o papel continente do grupo apareceu forte.  

Ficou clara a identificação grupal nas falas de solidariedade presentes. Kast 

(1997) atribuiu ao trabalho grupal a capacidade de promoção do andamento 

terapêutico por meio de contribuições empáticas entre os membros, cuja fonte é a 

própria experiência, com a mediação do terapeuta. Tal interação propicia novas 

óticas e pode auxiliar o processo de desenvolvimento dos colegas. 

De fato, estar em grupo e ver que não se encontravam sozinhos com sua 

angústia foi muito benéfico. Muitos só se abriram sobre a doença periodontal, sua 

dificuldade em tocar no assunto e sobre o preconceito social, garças ao ambiente 

acolhedor e rico em trocas do grupo.  

Para Freitas & Halpern-Chalom (2006), “Quando algo novo é compartilhado 

e reconhecido pelos outros, inauguram-se possibilidades de estar no mundo de 

formas diferentes” (p.11). 

O grupo terapêutico, quando bem estabelecido tem este papel: apresentar-
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se como um espaço diferenciado do exterior, cujos membros promovem acolhimento 

e compreensão. Proporciona experiências de correção emocional, o que em 

psicoterapia breve se denomina experiência emocional corretiva – EEC – 

oferecendo novas formas de inter-relação e possibilitando maior diversidade 

emocional à vida do paciente (KNOBEL, 1986; LEMGRUBER, 1997). 

Na sessão de imaginação dirigida: boca falando coisas agradáveis e 

agressivas, visou-se um contato a sombra agressiva que se mostrou dominante no 

grupo.  Lidar com sua sombra agressiva era, até então, quase impossível para os 

sujeitos. A psicoterapia os auxiliou neste movimente através da figura continente do 

terapeuta.  

A presença do terapeuta como testemunha das expressões dos pacientes 

controla eventuais excessos da força do inconsciente. Ela encoraja a investigação 

de conteúdos temidos, inacessíveis na condição de uma pessoa sozinha, e protege 

a integridade do ego (SHAIA, 2001). 

No caso do grupo, o conteúdo mais temido era a sombra agressiva dos 

sujeitos. Nesta sessão, eles evidenciaram com muita clareza o medo da sombra: 

eles se expressaram agressivamente e, no momento seguinte, utilizaram-se da 

compensação pela agressividade, enaltecendo as pessoas cujas atitudes são 

sempre pacíficas e as falas sempre bondosas. Enfatizaram episódios em que 

também agiram assim. Retomaram a persona e se tranqüilizaram.  

Importante observar que nesta sessão também aumentaram as referências 

aos “dentes podres, estragados e sujos” e “boca presa, apertada, dolorida, que 

range os dentes” - junto com o acesso à agressividade contida na sombra.  

Tal observação sugere a o papel da repressão agressiva como um fator 

importante na gênese da doença periodontal destes sujeitos. 

Ao final do processo, todos os sujeitos foram capazes de identificar a 

dificuldade em lidar com a agressividade. Alguns demonstraram, efetivamente, 

atitudes de mudança, com o estabelecimento de limites e melhora da assertividade. 

O trabalho com elementos do sonho teve como meta o aprofundamento do 

contato com as imagens, vivenciado nas sessões anteriores – desta vez através da 

recordação de um sonho com o qual possa associar, em qualquer aspecto, à sua 

doença periodontal e/ou a sua dificuldade com a agressividade. Partiu-se da 

concepção de que o lidar com as imagens da imaginação ativa tenha preparado e 
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sensibilizado os sujeitos acerca da riqueza das orientações que provêm das 

imagens do inconsciente.  

A partir das mensagens que puderam obter, observou-se que os sujeitos já 

apresentaram certa familiaridade com os símbolos, pois, tentaram associar o 

conteúdo dos sonhos com suas representações, tanto os próprios quanto os dos 

colegas, conseguindo resultados interessantes.   

Tal constatação foi muito estimulante, pois, sugere que os sujeitos já sejam 

capazes de melhor estabelecer uma relação de interdependência e significado entre 

vida psíquica e manifestações orgânicas. Caminho que precisam seguir para auxiliar 

a melhora da doença periodontal. 

A escolha da técnica do sandtray grupal se deveu ao fato do grupo estar 

próximo da separação. Acredita-se que a vivência concreta de uma construção 

conjunta possa ter servido como ritual de passagem para a despedida do grupo e do 

processo grupal.  

De Domenico (1997) referiu que as cenas em grupo facilitam a comunicação 

de processos inconscientes de cada indivíduo que, por sua vez, compõe o 

inconsciente do grupo. A somatória de representações individuais amplia a 

expressão simbólica de todos os envolvidos num processo grupal.  

Gimenez (1989) afirmou que as cenas na caixa de areia possuem uma 

conotação de ritual de passagem e Ammann (2002) referiu que uma cena não 

desaparece facilmente da memória do sujeito, continuando a exercer sues efeitos 

por tempo indeterminado.  

Assim, se supôs que esta atividade pudesse possibilitar que cada um 

expusesse o estado do inconsciente grupal e também levasse uma “lembrança em 

imagem” do grupo, quando do fim do processo.  

Os sujeitos deram mostras de que estão traçando planos para o futuro o que 

denota força de ego (Lemgruber, 1997). O grupo já se fez importante, há uma 

identidade e coesão, o que fica claro nas manifestações de tristeza pelo seu término. 

Também ressaltam a importância do processo terapêutico, com falas de que, a partir 

do momento em que se viram cuidados, querem se cuidar, afetivamente e 

apresentam coragem para enfrentar as adversidades. 

De fato, tanto para a psicoterapia breve, como para o método junguiano, a 

proximidade de uma figura continente, representada pelo terapeuta, promove um 
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temenos analítico dentro do qual se desenvolveria uma relação de solidariedade e 

pertença que auxilia na recuperação emocional (JACOBY, 1984).  

Na sessão do trabalho simbólico com a estória de Jonas e a baleia pode-se 

avaliar mais claramente o resultado terapêutico de que cada um deles. Surgiram 

relatos de muita revisão de vida, com razoável capacidade de julgamento das 

situações, com os sujeitos mais livres para manifestações assertivas e agressivas. 

O fato de escolherem como atividade final falar de um conto próprio 

configura a síntese deste processo analítico: demonstram estar a caminho de 

adquirir – finalmente – o direito à palavra que explode na emoção, à voz, à boca. 

Quando foi dada a oportunidade, escolheram falar de si mesmos, contando 

simbolicamente a própria história. 

Os resultados terapêuticos foram avaliados, em sua maioria, como muito 

favoráveis e favoráveis (5 muito favoráveis, 4 favoráveis, 1 discreto e 3 regulares), 

conforme foi demonstrado na análise individual dos sujeitos.   

 

Gráfico1 - Resultados individuais da psicoterapia g rupal 
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Outro fator interessante no grupo foi a uniformidade presente nos temas. Era 

esperada uma maior variedade de temas de conflito – possíveis fatores psicológicos 

da doença periodontal - durante o processo, o que pouco ocorreu.  

Entre os temas já explorados nas categorias de análise, o que mais 

apresentou sinais de melhora foi o da dificuldade em lidar com a agressividade. 

Quase todos os pacientes terminaram o processo apresentando certo grau de 
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contato com a agressividade sombria, falando o que sentem e, até mesmo, 

evidenciando tomada de atitudes. 

Outro aspecto de melhora a ser considerado foi o dos papéis exagerados de 

cuidadores heróicos. Demonstraram maior preocupação consigo e com sua saúde – 

o que pode ter sido um dos fatores da excelente melhora no índice de placa (IP), 

muito relacionado com o nível de higiene – e planos para reaver sonhos 

abandonados. 

 

 

14.3 Resultados dos sujeitos C1 a C13 do grupo cont role 29 

 

Quadro Sujeito C1: sexo masculino, 40 anos, agricul tor 

Avaliação odontológica geral: PIORA CLÍNICA 

 

Sujeito C1  
Periodontite tipo agressivo-generalizada/generaliza da/avançada  

Indicadores Antes do período 
de espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,06 0,59 Piora 

Nível de estresse Fase de resistência Fase de 
resistência 

Inalterado 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) (mm) 

4,86 5,35 Piora 

MNI (média de nível de 
inserção) (mm) 

5,51 6,00 Piora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

2,95 3,25 Piora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

3,15 3,22 Piora 

 

Quadro Sujeito C2: sexo feminino, 47 anos, assalari ada 

 

Avaliação odontológica geral: SEM ALTERAÇÕES IMPORT ANTES 

 

Sujeito C2  
Periodontite tipo crônica/localizada/moderada 

Indicadores Antes do período 
de espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

                                                        
29 Uma descrição mais detalhada dos resultados periodontais dos sujeitos do grupo controle 

encontra-se no anexo n0 4 deste trabalho 
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Nível de cortisol (ug/dl) 0,16 0,22 Piora 

Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) (mm) 

2,41 2,31 Melhora 

MNI (média de nível de 
inserção) (mm) 

2,64 2,53 Melhora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

2,02 2,02 Inalterado 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

0,73 0,78 Piora 

 

Quadro Sujeito C3: sexo masculino, 38 anos, assalar iado 

Avaliação odontológica geral: MELHORA CLÍNICA 

 

Sujeito C3  
Periodontite tipo crônica/localizada/branda  

Indicadores 
 

Antes do período 
de espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,43 0,37 Melhora 
Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 

MPS (média de profundidade de 
sondagem) (mm) 

2,76 2,57 Melhora 

MNI (média de nível de inserção) 
(mm) 

3,29 3,10 Melhora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

2,51 2,29 Melhora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

1,90 1,37 Melhora 

 

Quadro Sujeito C4: sexo feminino, 38 anos, diarista  

Avaliação odontológica geral: PIORA CLÍNICA 

 

Sujeito C4  
Periodontite tipo crônica/localizada/branda 

Indicadores Antes do período 
de espera 

Após período 
de espera 

Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,27 0,21 Melhora 

Nível de estresse Fase de quase 
exaustão 

Fase de quase 
exaustão 

Inalterado 

MPS (média de profundidade de 
sondagem) (mm) 

2,74 2,71 Melhora 

MNI (média de nível de inserção) (mm) 2,74 2,71 Melhora 

MIP (média de índice de placa) (mm) 1,85 2,54 Piora 

MIG (média de índice gengival) (mm) 0,45 0,60 Piora 
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Quadro Sujeito C5: sexo masculino, 41 anos, seguran ça 

Avaliação odontológica geral: PIORA CLÍNICA 

 

Sujeito C5  
Periodontite tipo agressivo-generalizada/generaliza da/avançada 
Indicadores Antes do período 

de espera 
Após período de 

espera 
Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,84 0,29 Melhora 

Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) 

(mm) 

3,56 4,35 Piora 

MNI (média de nível de 
inserção) 

(mm) 

4,36 5,15 Piora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

2,84 3,22 Piora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

1,99 2,49 Piora 

 

Quadro Sujeito C6: sexo feminino, 54 anos, profissi onal liberal 

Avaliação odontológica geral: MELHORA CLÍNICA 

 

Sujeito C6  
Periodontite tipo crônica/localizada/branda 

Indicadores Antes do período de 
espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,16 0,10 Melhora 

Nível de estresse 
 
 

Fase de resistência Fase de 
resistência 

Inalterado 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) (mm) 

2,39 2,25 Melhora 

MNI (média de nível de 
inserção) (mm) 

3,11 2,97 Melhora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

2,04 1,83 Melhora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

1,44 1,18 Melhora 
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Quadro Sujeito C7: sexo feminino, 35 anos, autônoma  

Avaliação odontológica geral: PIORA CLÍNICA 

 

Sujeito C7  
Periodontite tipo crônica/localizada/branda  

Indicadores Antes do período 
de espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,32 0,18 Melhora 

Nível de estresse Fase de quase 
exaustão 

Fase de 
exaustão 

Piora 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) 

(mm) 

1,74 1,80 Piora 

MNI (média de nível de 
inserção) 

(mm) 

1,94 2,0 Piora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

1,93 2,30 Piora 

MIG (média de índice 
gengival) 

(mm) 

0,72 0,86 Piora 

 

Quadro Sujeito C8: sexo feminino, 51 anos, assalari ada 

Avaliação odontológica geral: PIORA CLÍNICA 

 

Sujeito C8  
Periodontite tipo crônica/localizada/moderada 

Indicadores Antes do período 
de espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,34 0,15 Melhora 

Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 

MPS (média de profundidade de 
sondagem) 

(mm) 

2,96 3,17 Piora 

MNI (média de nível de inserção) 
(mm) 

3,45 3,67 Piora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

2,17 2,89 Piora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

1,88 1,61 Melhora 

 

 

 

 



 189

Quadro Sujeito C9: sexo feminino, 43 anos, funcioná ria pública 

Avaliação odontológica geral: MELHORA CLÍNICA 

 

Sujeito C9  
Periodontite tipo crônica/localizada/moderada 

Indicadores Antes do período de 
espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,24 0,16 Melhora 

Nível de estresse Fase de resistência Fase de 
resistência 

Inalterado 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) 

(mm) 

2,85 2,91 Piora 

MNI (média de nível de 
inserção) 

(mm) 

3,06 3,13 Piora 

MIP (média de índice de 
placa) 
(mm) 

2,44 2,38 Melhora 

MIG (média de índice 
gengival) 

(mm) 

1,69 1,23 Melhora 

 

Quadro Sujeito C10: sexo masculino, 56 anos, autôno mo 

Avaliação odontológica geral: SEM ALTERAÇÕES IMPORT ANTES 

 

Sujeito C10  
Periodontite tipo crônica/localizada/moderada 

Indicadores Antes do período 
de espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,36 0,24 Melhora 

Nível de estresse Sem estresse Fase de 
resistência 

Piora 

MPS (média de profundidade 
de sondagem) 

(mm) 

2,31 2,14 Melhora 

MNI (média de nível de 
inserção) 

(mm) 

2,87 2,70 Melhora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

2,20 2,49 Piora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

0,87 0,83 Melhora 
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Quadro Sujeito C11: sexo feminino, 37 anos, assalar iada 

Avaliação odontológica geral: PIORA CLÍNICA 

 

Sujeito C11  
Periodontite tipo crônica/localizada/branda  

Indicadores Antes do período de 
espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,34 0,20 Melhora 

Nível de estresse Fase de resistência Fase de alerta Melhora 

MPS (média de profundidade de 
sondagem) 

(mm) 

2,13 2,11 Melhora 

MNI (média de nível de inserção) 
(mm) 

2,17 2,16 Melhora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

1,38 1,95 Piora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

1,13 1,28 Piora 

 

Quadro Sujeito C12: sexo feminino, 43 anos, costure ira 

Avaliação odontológica geral: PIORA CLÍNICA 

 

Sujeito C12  
Periodontite tipo agressivo-generalizada/generaliza da/moderada  

Indicadores Antes do período de 
espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol 
(ug/dl) 

0,45 0,42 Melhora 

Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 
MPS (média de 
profundidade de 

sondagem) 
(mm) 

2,92 3,43 Piora 

MNI (média de nível 
de inserção) 

(mm) 

4,58 5,09 Piora 

MIP (média de índice 
de placa) 

(mm) 

2,80 2,93 Piora 

MIG (média de 
índice gengival) 

(mm) 

1,19 1,24 Piora 
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Quadro Sujeito C13: sexo feminino, 50 anos, dona de  casa 

Avaliação odontológica geral: MELHORA CLÍNICA 

 

Sujeito C13  
Periodontite tipo crônica/localizada/branda 

Indicadores Antes do período 
de espera 

Após período de 
espera 

Resultado 

Nível de cortisol (ug/dl) 0,24 0,18 Melhora 

Nível de estresse Sem estresse Sem estresse Inalterado 

MPS (média de profundidade de 
sondagem) (mm) 

2,70 2,65 Melhora 

MNI (média de nível de inserção) 
(mm) 

3,81 3,77 Melhora 

MIP (média de índice de placa) 
(mm) 

1,38 1,34 Melhora 

MIG (média de índice gengival) 
(mm) 

0,94 0,76 Melhora 

 

14.4 Resultados dos testes de estresse, das medidas  de cortisol e dos exames 

periodontais dos grupos experimental e controle 

 

 

14.4.1 Resultados do grupo experimental 

 

 

Como resultado da análise do nível de estresse no grupo experimental, 

antes e depois da psicoterapia, observou-se uma redução (p=0,028<0,05) com 

significância estatística. A distribuição dos indivíduos segundo o nível de estresse, 

antes e depois da psicoterapia, revela um aumento de sujeitos sem estresse 

diminuição de sujeitos nos níveis 2 e 3.  
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Gráfico 2 -  Distribuição dos indivíduos pela condi ção de estresse inicial e final 

do grupo experimental 

 

 

Diferença estatisticamente significante p=0,028<0,05 

 

É válido ressaltar, entretanto, que apesar de alguns dos sujeitos terem tido, 

no início, resultado do teste de estresse com escore 0 (sem estresse), sua 

observação clínica psicológica  não confirmou tal condição.  

Trata-se de um teste que mede o estresse nos níveis orgânico e psíquico – 

com perguntas específicas sobre tais estados – observou-se que todos eles 

obtiveram resultado para estresse predominantemente psicológico e não orgânico.  

Pode ser que os sujeitos, dentro de seus funcionamentos somatizantes, não 

tenham identificado nem assinalado os itens referentes ao estado físico, na ocasião 

do teste. 

Como vimos na discussão das categorias de análise, no funcionamento 

somatizante há uma cisão entre percepção de estados psicológicos e físicos. O teste 
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foi aplicado pela psicóloga, aumentando a possibilidade de que os sujeitos tenham 

se restringido às descrições psicológicas, baixando o escore total do teste. 

De fato, a experiência clínica com pacientes que somatizam mostra, com 

certa freqüência, manifestações cindidas da percepção de seus estados psíquico e 

físico. Sendo comum, por exemplo, que o paciente no início da sessão refira que 

está muito feliz e tranqüilo, para, em seguida, descrever um episódio em que passou 

por um estado físico de doença e sofrimento. Parece, nestas ocasiões, que ele se 

refere a duas pessoas distintas. 

Comparando-se as variações dos resultados dos exames periodontais do 

grupo experimental (GE) ocorrida entre o exame inicial e o exame final, observa-se 

grande melhora no índice de placa (IP) e índice gengival (IG) com significância 

estatística. Igualmente, apresentaram mudança para melhor o nível de profundidade 

de sondagem (PS) e o nível de inserção (NI), porém sem significância estatística. 

Também teve significância estatística a queda dos níveis de cortisol 

(p=0,002<0,05).30 

 

Gráfico 3 - Comparação dos parâmetros periodontais do grupo experimental 

 

 
                                                        
30 Uma análise simbólica detalhada dos resultados de cada índice para cada sujeito do grupo 

experimental encontra--se no item “Resultado dos sujeitos” da presente discussão. 
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Tais resultados encontram conformidade com a literatura que associa 

melhoras psicológicas, queda das taxas de cortisol e diminuição dos índices de 

estresse. 

 

 

14.4.2 Resultados de grupo controle 

 

 

No grupo controle, os níveis de estresse sofreram um aumento 

(p=0,42>0,05), embora não significativo estatisticamente. A distribuição dos 

indivíduos segundo o nível de estresse, antes e depois da psicoterapia, revela um 

aumento de sujeitos com estresse e diminuição de 1 sujeito sem estresse.  

 

Gráfico 4 - Distribuição dos indivíduos pela condiç ão de estresse inicial e final 

do grupo controle 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferença estatisticamente não significante p=0,42>0,05 
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O grupo controle obteve piora estatisticamente significante no índice de 

placa (IP). Não obteve melhora em nenhum dos índices periodontais. Os níveis de 

cortisol apresentaram discreta queda (p=0,30>0,05), sem significância estatística. 

 

Gráfico 5 - Comparação dos parâmetros periodontais do grupo controle 

 

 

14.4.3 Comparação e análise dos resultados inter-gr upos 

 

 

Analisando os grupos que compuseram a pesquisa, ambos foram bastante 
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similares quanto à distribuição dos indivíduos por gênero, idade, tipo de doença 

periodontal e localização da doença, apresentando apenas pequena diferença 

quanto à distribuição dos indivíduos quanto à severidade da doença. Apesar da 

formação dos grupos ter ocorrido de forma aleatória, existiu uma homogeneidade de 

vários aspectos, sem discrepâncias que poderiam trazer questionamentos sobre os 

resultados e certamente esse aspecto tornou as comparações intra e inter-grupos 

mais confiáveis.  

 

Gráfico 6 - Distribuição dos indivíduos da pesquisa  por idade (em anos) 

 
 Grupo Controle 

n = 13 
Grupo Experimental 

n = 13 
Menor 35 30 
Maior 56 50 
Média 44 40,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se os grupos apresentaram-se homogêneos quanto aos referidos dados, por 

outro lado, revelaram grande diferença entre os resultados finais - nos testes de 

estresse, nas medidas de cortisol e na condição periodontal - indicando melhora da 

condição periodontal do grupo experimental (GE), caracterizando melhora clínica, 

sobretudo no acúmulo de placa (IP) e na condição inflamatória (IG), que resultaram 

em diferença estatisticamente muito significante e diferença estatisticamente 

significante, respectivamente. 
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Gráfico 7 - Comparação dos indicadores periodontais  entre os dois grupos 

pela variação ocorrida entre INICIO e FIM 

 
    Controle   Experimental   p   

    Media   Media       

PS (mm)  0,11  -0,03       0,286  ns 

NI (mm)  0,11  -0,09       0,161  ns 

IP (escore)  0,22  -0,78       0,000  *** 

IG (escore)  -0,05  -0,42       0,018  * 

NDP (unidade)  0,00  0,31       0,207  ns 

NC (µg/dL)   -0,07   -0,23        0,082  ns 

 ns "-diferença estatisticamente não significante" 

  * "-diferença estatisticamente significante; p<0,05" 

      *** "-diferença estatisticamente muito significante; p<0,001" 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Comparativo da variação dos níveis de e stresse inicial e final dos 

dois grupos 

 

         Estresse INI e FIN grupo experimental                          Estresse INI e FIN grupo controle  
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Ambos os grupos permaneceram sem nenhuma intervenção odontológica 

durante o experimento, sendo que o único fator de intervenção foi a submissão do 

grupo experimental ao processo psicoterápico. Como o grupo controle não passou 

por intervenção psicoterápica, – tendo resultado periodontal inalterado com um item 

de piora com significância estatística (IP) - somos inclinados a crer que a 

psicoterapia foi o grande fator diferencial na melhora da doença periodontal do grupo 

experimental. Os sujeitos do grupo controle não tiveram a oportunidade de 

expressar seus conflitos abstratamente e a manifestação concreta, na forma da 

doença periodontal, continuou – com piora no IP31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 Cabe ressaltar que também se considera a hipótese de que algumas das manifestações 

periodontais dos sujeitos do GC possam ser unicamente devido a fatores físicos. O que se faz aqui 
é uma inferência, pela falta de dados psicológicos dos sujeitos do grupo controle. 
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CAPÍTULO 15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os processos terapêuticos dos sujeitos chamaram a atenção, de modo 

unânime, para a riqueza das representações simbólicas atribuídas à boca, à fala e 

aos dentes.  

Ficando sem dentes, um dos grandes símbolos da força e da agressividade, 

os sujeitos se tornaram passivos e incapazes de “morder” de “ferir” de “machucar” ou 

mesmo de “mastigarem o próprio alimento”. A relação entre tais atos e a capacidade 

de se desenvolver agressiva e autonomamente é muito evidente. 

Todos os sujeitos relataram – embora nem todos tenham associado os fatos 

- que quando se expressavam agressivamente, tinham, segundo seu caso, piora do 

bruxismo, do sangramento ou dores nos dentes. 

A teoria corporal de Reich explica tais sintomas, quando descreve que 

emoções reprimidas de ira podem vir a se transformar em couraças musculares – 

segmentos enrijecidos de partes do corpo relacionadas, simbolicamente, à emoção 

reprimida – produzindo fisicamente o adoecimento do corpo e psicologicamente o 

desligamento da emoção encouraçada. A comunicação da pessoa encouraçada 

torna-se embotada emocionalmente e o corpo perde o seu potencial expressivo 

natural (CONGER, 1993). 

Os sujeitos também demonstraram excessiva submissão e adequação às 

contingências sociais e hierárquicas, sem que tivessem a opção de “abrir a boca”. 

Entre os ditos populares, encontram-se também “de boca fechada”, “não dar com a 

língua nos dentes”, “não abrir a boca” e “engolir sapo” que denotam a relação entre 

boca e submissão. 

É interessante destacar que era freqüente nas verbalizações dos sujeitos a 

utilização do verbo “fechar” para variadas situações. Trata-se de um verbo que 

originalmente se refere a uma atividade mecânica e que foi incorporado à linguagem 

simbólica. O verbo fechar se enquadra perfeitamente na mecânica da boca. A boca 

doente e degradada também precisa manter-se “fechada”. 

De fato, todos relataram esconder e fechar a boca por vergonha dos dentes. 

Podemos supor que a vivência repetida de ter que fechar, esconder e “calar a boca” 
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degradada possa ter contribuído para acionar nos sujeitos aspectos psicológicos 

relacionados ao silêncio e à submissão. 

Em cerimoniais antigos, o silêncio em sinal de submissão era representado 

através do amordaçamento dos iniciados, que só poderiam ter a palavra depois de 

se mostrarem confiáveis ou corajosos, através do enfrentamento de rituais. Depois, 

eles começavam a falar, mas, inicialmente apenas reproduzindo as palavras de seus 

superiores (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2002). Este ritual ilustra com clareza a 

correlação arquetípica entre boca – fala – poder – agressividade. 

A degeneração dos dentes também parece ter ativado nos sujeitos o 

complexo do inválido – no caso – inválidos orais (FERREIRA & ALVES, 2006).  Na 

presença real de uma deficiência ou debilidade física, ele pode ser vivido de formas 

opostas. Em seu aspecto negativo, limita o indivíduo à sua invalidez física, com a 

qual ele se identifica, invalidando-se inteiramente. Em seu aspecto positivo 

possibilita a desinflação do ego, a vivência profunda do limite da dimensão humana 

e traz uma grande experiência espiritual (GUGGENBÜHL-CRAIG, 1983).  

A psicoterapia parece ter auxiliado os sujeitos no acesso desta dimensão 

positiva do complexo do inválido, muitos evidenciaram uma re-significação da 

doença periodontal, saindo da posição passiva e vitimada pela doença e indo para a 

sua compreensão simbólica e domínio sobre ela, com providências concretas para 

sua melhora.  

A grande maioria dos sujeitos descreveu imagos paternas e/ou maternas 

negativas, resultando na dominação por complexos parentais negativos e uma vida 

relacional empobrecida. Tais experiências igualmente configuraram-se como fatores 

que os levaram a atribuir um significado de incompetência relacional às suas bocas 

– tornando-se inválidos orais.  

Ramos (2006) descreveu que vivências negativas em estágios pré-verbais 

podem gerar conflitos que, por sua vez, podem manifestar-se na vida do indivíduo 

sob a forma de sintoma orgânico. Por terem ocorrido tão precocemente,  são  

experiências arcaicas e inomináveis as quais só tem como representação possível a 

forma corporal. 

 Somos inclinados a supor, frente aos depoimentos constantes e unânimes, 

que os sujeitos não conseguiram desenvolver uma postura de reivindicação 
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agressiva e assertiva no mundo, tolhendo a agressividade e levando a 

representação dos seus conflitos para o polo orgânico – no caso – para a boca. 

É ainda um mistério para a psicossomática desvendar o que leva a 

expressão do conflito em um ou em outro órgão. O que se tem são os resultantes da 

somatização e pode-se, através deles, inferir sobre o complexo. O intrigante é que, 

pessoas com o mesmo tipo de complexo podem ter somatizações em diferentes 

órgãos. 

O grau de adesão à psicoterapia é outro fator importante a ser destacado: a 

freqüência do grupo foi em média de 78,5%. (sendo 3 sujeitos com 100%, 1 sujeito 

com 90%, 3 sujeitos com 80%, 4 sujeitos com 70%, 1 sujeito com 60% e 1 sujeito 

com 50%). Houve um risco razoável de não adesão ao tratamento psicológico no 

presente estudo, considerando que a queixa dos sujeitos foi, inicialmente, 

odontológica. 

Relatos da vivência clínica dos dentistas descrevem o paciente periodontal 

como indolente, com poucos cuidados com os dentes, e baixa adesão ao 

tratamento.  Tal constatação em suas práticas se contrapõe ao grau de importância 

atribuída pelo grupo experimental ao processo psicoterápico, com baixíssimo nível 

de ausência nas sessões e uma clara valorização dos sujeitos do processo 

terapêutico. 

De fato, desde a primeira sessão, foi muito intrigante verificar as 

manifestações de contentamento pela oportunidade de realizarem um tratamento 

psicológico – que foram reiteradas ao final do processo. Nas entrevistas de 

encerramento, a maioria dos sujeitos referiu à importância do tratamento psicológico 

em suas melhoras psíquica e física – descrevendo melhora da doença periodontal 

(comprovadas pela avaliação odontológica). 

Podemos refletir se, para estes pacientes, na procura pelo tratamento 

odontológico orgânico não haveria também uma tentativa de elaboração de conflitos 

– mesmo inconscientemente - para os quais perdeu a representação do polo 

psíquico. O tratamento odontológico os aliviaria das dores físicas que, como 

somatizantes, se misturam às “dores psíquicas” – ou são suas substitutas. 

No decorrer do tratamento, quando somente orgânico, decepcionam-se – em 

algum nível – por não obterem o alívio também do aspecto emocional do conflito, 

desistindo do tratamento, como relatam os profissionais. 
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Como descreveu McDougall (1997), não há um corpo psíquico-abstrato nas 

somatizações, quando então não conseguem atribuir conotações emocionais 

abstratas à doença orgânica porque só vivem o corpo na dimensão do concreto. 

Deste modo, a psicoterapia ofereceu aos sujeitos uma oportunidade ímpar: a 

de expressarem seus conflitos através polo abstrato, emocional. Tal consideração 

parece ser corroborada pela dificuldade sentida pela terapeuta em focalizar o tema 

da doença orgânica, visto que os sujeitos expressavam temas emocionais. 

O processo terapêutico auxiliou os sujeitos nas expressões para além da 

manifestação da doença periodontal. A terapia promoveu falas, choros, construções 

artísticas. Descortinou para o paciente toda uma gama de oportunidade de 

comunicação que pode ensiná-lo a manifestar seus conflitos de forma mais saudável 

– que não aquela que destrói seu corpo e põe em risco sua vida. 

O método junguiano facilita a expressão não-verbal do paciente, sendo 

particularmente interessante para aqueles que expressam seus conflitos através de 

sintomas bucais que – como vimos – podem resultar em grande limitação da 

expressão verbal. 

A utilização da psicoterapia breve junguiana mostrou-se benéfica para este 

grupo de portadores de doença periodontal, contribuindo como fator importante para 

a melhora da condição periodontal, - com significância estatística para o IG, e o IP - 

melhora dos níveis de cortisol e dos níveis de estresse. Tais alterações puderam ser 

medidas e classificadas estatisticamente como significantes.  

Através do processo terapêutico, os sujeitos conseguiram expressar seu 

conflito no polo abstrato: sentindo, falando, emocionando-se e – eventualmente – 

conscientizando-se de alguns aspectos do conflito que foram reintegrados à 

consciência. Neste nível de funcionamento, o indivíduo passa a não mais viver ciclos 

de repetição ou piora do sintoma – visto que o seu significado simbólico foi 

apreendido pela consciência. 

Os resultados do presente trabalho apontam para as observações de Ramos 

(2006), que destacou a importância da psicoterapia para os pacientes que 

somatizam. Ela auxilia no processo de transdução, – a passagem de nível da 

expressão do conflito do polo concreto orgânico para o abstrato psíquico – em tas 

oportunidades, a representação do conflito através do sintoma físico perde sua força 

e o sujeito melhora sua condição orgânica.  
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Como tão literalmente demonstraram os sujeitos do presente estudo, a 

psicoterapia pode auxiliar a restabelecer a boca, a palavra – metaforicamente, a 

existência – ao indivíduo. Ele passa a não mais se calar – análogo a morrer – mas, a 

participar ativamente da vida, com todos os seus riscos e desafios. Pode devolver 

dentes – referentes à força – para que o indivíduo possa digerir a vida, com todos os 

seus pedaços grandes e indigestos, mas que passam por bocas que, ao menos, 

tentam mastigá-los.  

O presente trabalho explorou as especificidades dos dois grupos analisados, 

o que aponta para a necessidade de novas pesquisas de exploração simbólica da 

doença periodontal, a fim de que sejam acrescidas novas óticas à questão do papel 

da psicoterapia no tratamento da doença periodontal, com novos grupos de sujeitos 

e novas metodologias. 

Os resultados corroboraram os pressupostos iniciais e apontam para a 

necessidade de se considerar o uso da psicoterapia como parte integrante no 

tratamento da doença periodontal. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 - PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

Procedimentos e materiais para o exame clínico peri odontal inicial 

 

Para o registro dos parâmetros periodontais utilizou-se os seguintes 

materiais: 

• Espelho bucal plano 

• Sonda exploradora convencional no 5 

• Sonda exploradora de Nabers 

• Sonda periodontal milimetrada, marcação de Willians (convencional) 

Parâmetros para a verificação dos índices periodont ais 

Índice de placa de Quigley – Hein modificado por Turesky; Gilmore; 

Glickman (1970). Este índice baseia-se na análise quantitativa de placa, 

classificando-a em cinco escores utilizando uma solução reveladora: (TURESKY; 

GILMORE; GLICKMAN, 1970) 

0 - ausência de placa; 

1 – manchas separadas de placa na margem cervical; 

2 – uma fina e contínua faixa de placa (±1 mm) na margem cervical; 

3 – uma faixa de placa mais larga que 1 mm, mas cobrindo menos de 1/3 da 

coroa; 

4 – placa cobrindo mais que 1/3 e menos que 2/3 da coroa; 

5 – placa cobrindo 2/3 ou mais da coroa. 

A solução reveladora de placa desta pesquisa será o verde malaquita. 

Embora este índice seja aplicado por via vestibular e por via lingual, será utilizado 

para a análise das quatro faces dos dentes. 

 Índice de sangramento gengival 

Para a verificação da qualidade de saúde gengival, foi adotado o índice de 

MUHLEMANN & SON (1971). 

Tal índice consiste na avaliação do grau de inflamação gengival de forma 

clínica, medida pela quantidade de sangramento, após 30 segundos da verificação 
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da profundidade de sondagem, e também pela aparência do tecido gengival, nos 

mesmos sítios, adotando-se os seguintes escores: 

• Grau 0  – representa aparência saudável da gengiva marginal e papilar, 

sem sangramento após a sondagem; 

• Grau 1  – ocorre sangramento após a sondagem, mas a gengiva marginal 

e papilar é aparentemente saudável, sem alteração de cor ou edema; 

• Grau 2  – ocorre sangramento após a sondagem, com alteração de cor 

devido à inflamação, mas sem edema aparente; 

• Grau 3  - ocorre sangramento após a sondagem, com alteração da cor e 

discreto edema gengival; 

• Grau 4  – ocorre sangramento após a sondagem, com alteração de cor e  

edema nítidos; 

• Grau 5  – presença de sangramento espontâneo ou após a sondagem, 

com alteração de cor e edema intensos, com ou sem ulceração. 

Para o registro desse índice, também os profissionais responsáveis pelo 

exame serão previamente calibrados. 

 SALIVETTE®: Foi utilizado o Kit DSL-10-671000 ACTIVE®Cortisol 

(Cortisol, Salive) Enzima Imunoensaio (EIA) – Elisa. 

Princípios do teste 

Princípio básico de enzima imunoensaio onde existe uma competição entre 

um antígeno não marcado e um antígeno marcado com enzima, por um número 

determinado de sítios de ligação no anticorpo. A quantidade de antígeno marcado 

com enzima é inversamente proporcional à concentração do analito presente não 

marcado; o material não ligado é removido por decantação e lavagem. 

Dosagem quantitativa de cortisol salivar: o cortiso l salivar   

O cortisol salivar representa a fração livre do cortisol e tem boa relação com 

o cortisol sérico total e excelente correlação com o cortisol sérico livre, mas é cerca 

de 1/3 mais baixo que este. Provavelmente pela conversão parcial do cortisol em 

cortisona na passagem pelas glândulas salivares. Pesquisas recentes têm preferido 

amostras do cortisol salivar ao sérico, dada a coleta menos invasiva e a fedignidade 

de seus resultados (Vining, R.F. & cols., 1983). 

As glândulas adrenais secretam cerca de 20 – 25 mg de cortisol por dia, 

sendo que 70% do hormônio circula no plasma ligado à transcortina, uma proteína 
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sintetizada no fígado, 20% está ligado à albumina e 10% circula livre, representando 

a forma metabolicamente ativa do hormônio. Diversas patologias do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal comprometem a secreção dos esteróides 

corticoadrenais, levando a produção inadequada de cortisol (aumento ou diminuição) 

(Castro & Moreira, 2003). 

Segundo informações do laboratório Gênese Produtos Diagnósticos Ltda, 

contidas no Kit para exame de nível de cortisol/2008, alguns cuidados na 

interpretação dos dados devem ser resguardados:  

Idosos, pacientes grávidas ou sob terapia de estrógenos apresentam mais 

altas concentrações de cortisol salivar; drogas inti-inflamatórias esteróidais podem 

também afetar o exame dos níveis de cortisol salivar (a prednisona produz valores 

falsamente altos pela interação com o anti-soro utilizado no ensaio, enquanto a 

dexametasona resulta em níveis baixos de cortisol, pois, inibe fortemente o eixo 

HPA (hipotálamo-adrenal). 

O cortisol salivar é estável à temperatura ambiente por um período de 2-4 

semanas, mas com poderá criar mofo em poucos dias e criar odor; embora não 

pareça afetar os níveis de cortisol é aconselhável, assim que possível armazenar as 

amostras à – 20o C, aproximadamente. 

Ainda saliva com ph muito baixo altera os imunoensaios levando a 

resultados falsamente elevados, portanto sendo necessário evitar consumo de 

bebidas, como suco de frutas, ou alimentos ácidos imediatamente antes da coleta 

salivar; também o uso de fenitoína eleva os níveis sanguíneos do cortisol 

 

A Coleta de saliva para a medida de cortisol 

Cuidados que devem ser tomados antes da coleta (recomendações do 

fabricante do Kit coletor Salivette®): 

• Coletar, de preferência, até 2 horas após o horário de acordar ou 

conforme solicitação (nesta pesquisa o horário de coleta será às 18:00 h, 

para fugir do pico normal circadiano). 

• O jejum não necessário após dieta leve, ou 3 horas após as principais 

refeições (almoço ou jantar).  

• Não ingerir nenhum alimento ou bebida (com exceção de água), por um 

período de 30 minutos antes da coleta não ingerir.  
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• Permanecer em repouso por 1 hora antes da coleta.  

• Imediatamente antes da coleta é aconselhável lavar a boca com água 

através de bochechos leves.  

• Não é recomendável a coleta em casos de lesões orais com sangramento 

ativo ou potencial.  

• Não ter feito tratamento dentário nas ultimas 24 horas.  

• Não ter escovado os dentes nas ultimas 3 horas, a fim de evitar 

sangramento gengival. 

Antes de realizar a coleta de saliva, deve-se remover a tampa superior do 

tubo (Salivette®), colocar o algodão presente no interior do Salivette® sob a língua 

do paciente e aguardar por um período de 2 a 3 minutos. Se o paciente preferir, 

poderá mastigá-lo gentilmente para estimular o fluxo salivar, por um período de 2 a 3 

minutos. 

Durante o período de coleta não é permitida ingestão de água, alimento ou 

qualquer tipo de líquido e as amostras contendo sangue serão descartadas. Após 

este período, o paciente removerá o algodão da boca, e retornará ao tubo 

Salivette®, fechando com a tampa logo a seguir. O volume de saliva obtido com o 

procedimento ficará normalmente entre 0.5 a 1.5 ml.  

Preparação da amostra 

Após a coleta, centrifugar o Salivette a 1000 x g por 2 minutos. Ao final, o 

algodão preso à tampa é removido do Salivette resultando apenas amostra de saliva 

limpa e fluídica no tubo. 

Preparação dos reagentes e teste de ELISA 

A solução de lavagem concentrada 10x será diluída com água destilada em 

um recipiente adequado sendo armazenada em frasco completamente fechado à 

temperatura ambiente. 

O conjugado concentrado enzimático deverá ser diluído na proporção de 1 

parte do conjugado concentrado enzimático cortisol para 50 partes de diluente de 

conjugado, de acordo com o número de cavidades utilizadas. Se uma placa inteira 

for utilizada, pipetar exatamente 220 µl de conjugado concentrado enzimático 

cortisol em 11 ml de diluente de conjugado. A solução de conjugado enzimático 

deverá ser preparada exatamente antes do uso no ensaio. 
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Todas as amostras e os reagentes deverão atingir temperatura ambiente (± 

25°C) e homogeneizar completamente por inversão sua ve antes do uso. Padrões, 

controles e amostras deverão ser testados em duplicata. 

Em seguida, pipetar 25µL dos padrões, controles e amostras nas cavidades 

apropriadas e adicionar 100 µL da solução conjugado enzimático em cada cavidade 

utilizando uma pipeta, agitando a placa gentilmente por 5-10 segundos. 

Adicionar 100µL do Anti-soro Cortisol em cada cavidade utilizando uma 

pipeta e agitar a placa gentilmente por 5-10 segundos. Incubar as cavidades e agitar 

no agitador orbital de micro-placas ajustado de 500-700 r.p.m., por 45 minutos a 

temperatura ambiente (± 25°C).  

Aspirar e lavar cada cavidade 5 vezes com a solução de lavagem usando 

um lavador automático de micro-placas. Secar a placa por inversão em material 

absorvente, adicionar 100 µL de solução cromógena TMB a cada cavidade utilizando 

uma pipeta e incubar a placa à temperatura ambiente (± 25°C) por 15-30 minutos em 

agitador ajustado a 500-700 r.p.m(evitar a exposição direta à luz solar).  

Adicionar 100 µL da solução de interrupção em cada cavidade usando-se 

uma pipeta e agitar a placa com as mãos por 5-10 segundos. A absorbância deve 

ser lida na solução contida nas cavidades dentro de 30 minutos, usando uma leitora 

de micro-placas ajustada em 450 n.m. 
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ANEXO 2 – ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO INICIAL PARA A PS ICOTERAPIA, 

BASEADA NO PROTOCOLO DE BRAIER (1997) 

 

 

1 Identificação: Nome, idade, sexo, escolaridade, profissão, estado civil. 

2 Relate a situação que mais o incomoda física e psicologicamente. 

3 Descreva o início do problema:Começou de repente? O que o causou? O 

que ocasiona em sua vida? O que faz para resolvê-lo?  

4 Já fez tratamento médico ou psicológico? Como foi? 

5 Descreva o que sente e sentiu de ruim na sua vida, colocando na linha do 

tempo: Nascimento----------------------------------------------------------------hoje 

6 Seu nascimento foi normal? 

7 Tinha manias na infância? Quais? 

8 Como se relacionava com amigos e professores na escola? 

9 Descreva uma lembrança da infância? 

10 Quando começou a trabalhar? Por quê? Gostava? Como se relacionava 

com colegas? 

11 Fale sobre seu parceiro (a): se dão bem? Qual o número de pessoas na 

família de origem? E na atua? Como se relacionam? 
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ANEXO 3 - ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS, BA SEADA NO 

PROTOCOLO DE BRAIER (1997) 

 

 

Identificação: Nome, idade, sexo, escolaridade, profissão, estado civil. 

1. Descreva suas impressões gerais sobre o tratamento psicológico: 

2. Com o trabalho psicológico você compreendeu/sentiu coisas sobre seu 

problema físico e psicológico que o fizeram se conhecer melhor? O 

que? 

3. Você chegou a mudar ou pensa em mudar algo em sua vida e atitudes 

em relação aos problemas trabalhados? O que? 

4. Você percebeu alguma mudança quanto à doença periodontal e alguns 

de seus sentimentos? Houve melhora? Piora? Estabilidade? Descreva. 

5. Você tem planos para o seu futuro? Descreva-os. 

 

A avaliação de resultados pelo terapeuta  

1. Insight da problemática focal: IPF  ( ) presente   ( ) ausente 

2. Resolução de problemática focal: RPF ( ) total  ( ) parcial  ( ) duvidosa ( ) 

sem modificações 

3. Melhoria sintomática: MS Física: ( ) presente  ( ) ausente sem piora  ( )  

ausente com piora   ( ) parcial Psicológica: ( ) presente  ( ) ausente sem piora  ( )  

ausente com piora ( ) parcial 

4. Planos para o futuro ( ) ausentes ( ) presentes realísticos ( ) presentes  

não realísticos 

Resultado final ( ) Muito favorável: IPF +, RPF + (total), MS +; ( ) Favorável: 

IPF +, RPF + ; (parcial), MS +.ou ( ) Favorável: IPF +, RPF + (parcial) ou ( ) 

Favorável: IPF +, MS +;( ) Discreto: IPF +;( ) Regular: MS + e/ou resultados positivos 

em outros itens de importância secundária; ( ) Nulo: sem variações; ( ) Desfavorável: 

piora sintomatológica ou falsa resolução por evitação, sem variações em IPF e RPF. 
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ANEXO 4 – RESULTADO S E ANÁLISE PERIODONTAIS32 

Resultados dos sujeitos E1 a E13 do grupo experimen tal 

 

Sujeito E 1 – Grupo Experimental (P. crônica, localizada, avançada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

OS 

MPS (mm) 2,40 2,08 -0,32 

% sítios PS ≤ 3 mm 90,00 98,04 8,04 

% sítios PS 4-5 mm 5,83 1,96 -3,87 

% sítios PS 6-7 mm 3,33 0,00 -3,33 

% sítios PS > 7 mm 0,83 0,00 -0,83 

IP 

MIP  (escore) 2,40 1,90 -0,50 

% sítios escore 0 17,50 22,05 4,55 

% sítios escore 1 11,25 10,29 -0,96 

% sítios escore 2 16,25 33,82 17,57 

% sítios escore 3 31,25 25,00 -6,25 

% sítios escore 4 16,25 7,35 -8,90 

% sítios escore 5 7,50 1,47 -6,03 

IG 

MIG (escore) 0,93 0,31 -0,62 

% sítios escore 0 42,50 77,45 34,95 

% sítios escore 1 31,67 15,69 -15,98 

% sítios escore 2-3 25,83 6,86 -18,97 

% sítios escore 4-5 0,00 0,00 0,00 

NI MNI  (mm) 3,01 2,08 -0,93 

NDP nº absoluto 8,00 11,00 3,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,51 0,25 -0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 Realizados pelo periodontista responsável pelos procedimentos odontológicos 
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Para todas as apresentações dos gráficos e tabelas, considerar: As figuras A, B e C 

representam a distribuição percentual, de forma detalhada, em cada sujeito, referente a profundidade 

de sondagem (por faixas de profundidade, A), índice de placa (por escore, B) e índice gengival (por 

escore, C). A figura D representa as médias de profundidade de sondagem, índice de placa, índice 

gengival, nível de inserção e cortisol salivar. 

 

Sujeito E 2 – Grupo Experimental  (P. crônica, localizada, moderada) 

  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 3,43 2,77 -0,66 

% sítios PS ≤ 3 mm 63,19 78,47 15,28 

% sítios PS 4-5 mm 23,61 11,81 -11,80 

% sítios PS 6-7 mm 9,03 6,25 -2,78 

% sítios PS > 7 mm 4,17 3,47 -0,70 

IP 

MIP  (escore) 2,40 1,92 -0,48 

% sítios escore 0 8,33 19,79 11,46 

% sítios escore 1 14,58 11,45 -3,13 

% sítios escore 2 26,04 37,50 11,46 

% sítios escore 3 32,29 21,87 -10,42 

% sítios escore 4 17,70 7,29 -10,41 

% sítios escore 5 1,04 2,08 1,04 

IG 

MIG (escore) 1,28 0,81 -0,47 

% sítios escore 0 31,25 51,39 20,14 

% sítios escore 1 31,94 22,22 -9,72 

% sítios escore 2-3 34,72 26,39 -8,33 

% sítios escore 4-5 2,08 0,00 -2,08 

NI MNI  (mm) 3,60 2,94 -0,66 

NDP nº absoluto 4,00 4,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,66 0,24 -0,42 
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Sujeito E 3 – Grupo Experimental  (P. crônica, localizada, branda) 

  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,56 2,20 -0,36 

% sítios PS ≤ 3 mm 82,05 88,46 6,41 

% sítios PS 4-5 mm 12,18 11,54 -0,64 

% sítios PS 6-7 mm 5,13 0,00 -5,13 

% sítios PS > 7 mm 0,64 0,00 -0,64 

IP 

MIP  (escore) 2,70 1,47 -1,23 

% sítios escore 0 3,84 24,03 20,19 

% sítios escore 1 16,34 26,92 10,58 

% sítios escore 2 23,07 30,76 7,69 

% sítios escore 3 25,00 14,42 -10,58 

% sítios escore 4 25,96 3,84 -22,12 

% sítios escore 5 5,76 0,00 -5,76 

IG 

MIG (escore) 0,46 0,51 0,05 

% sítios escore 0 65,38 64,74 -0,64 

% sítios escore 1 23,72 23,72 0,00 

% sítios escore 2-3 10,90 11,54 0,64 

% sítios escore 4-5 0,00 0,00 0,00 

NI MNI  (mm) 2,63 2,28 -0,35 

NDP nº absoluto 2,00 2,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,73 0,63 -0,10 
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Sujeito E 4 – Grupo Experimental  (P. crônica, localizada, avançada) 

  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,69 2,59 -0,10 

% sítios PS ≤ 3 mm 74,31 76,39 2,08 

% sítios PS 4-5 mm 13,89 11,81 -2,08 

% sítios PS 6-7 mm 10,42 9,72 -0,70 

% sítios PS > 7 mm 1,39 2,08 0,69 

IP 

MIP  (escore) 2,38 1,54 -0,84 

% sítios escore 0 15,62 30,20 14,58 

% sítios escore 1 12,50 14,58 2,08 

% sítios escore 2 26,04 35,41 9,37 

% sítios escore 3 16,66 12,50 -4,16 

% sítios escore 4 22,91 5,20 -17,71 

% sítios escore 5 6,25 2,08 -4,17 

IG 

MIG (escore) 1,40 0,92 -0,48 

% sítios escore 0 44,44 51,39 6,95 

% sítios escore 1 18,75 20,83 2,08 

% sítios escore 2-3 19,44 26,39 6,95 

% sítios escore 4-5 17,36 1,39 -15,97 

NI MNI  (mm) 3,38 3,17 -0,21 

NDP nº absoluto 4,00 4,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,74 0,37 -0,37 
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Sujeito E 5 – Grupo Experimental  (P. crônica, generalizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 4,17 4,49 0,32 

% sítios PS ≤ 3 mm 46,21 46,97 0,76 

% sítios PS 4-5 mm 20,45 20,45 0,00 

% sítios PS 6-7 mm 21,97 18,94 -3,03 

% sítios PS > 7 mm 11,36 13,64 2,28 

IP 

MIP  (escore) 3,72 2,34 -1,38 

% sítios escore 0 0,00 12,50 12,50 

% sítios escore 1 4,54 5,68 1,14 

% sítios escore 2 17,04 37,50 20,46 

% sítios escore 3 19,31 28,40 9,09 

% sítios escore 4 20,45 11,36 -9,09 

% sítios escore 5 38,63 4,54 -34,09 

IG 

MIG (escore) 2,23 2,85 0,62 

% sítios escore 0 23,48 13,64 -9,84 

% sítios escore 1 18,94 15,15 -3,79 

% sítios escore 2-3 26,52 29,55 3,03 

% sítios escore 4-5 31,06 41,67 10,61 

NI MNI  (mm) 4,55 4,88 0,33 

NDP nº absoluto 6,00 6,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,77 0,67 -0,10 
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Sujeito E 6 – Grupo Experimental  (P. crônica, generalizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 3,68 3,51 -0,17 

% sítios PS ≤ 3 mm 52,08 55,56 3,48 

% sítios PS 4-5 mm 35,42 30,56 -4,86 

% sítios PS 6-7 mm 11,11 13,89 2,78 

% sítios PS > 7 mm 1,39 0,00 -1,39 

IP 

MIP  (escore) 2,16 1,60 -0,56 

% sítios escore 0 12,50 25,00 12,50 

% sítios escore 1 16,66 14,58 -2,08 

% sítios escore 2 32,29 41,66 9,37 

% sítios escore 3 25,00 15,62 -9,38 

% sítios escore 4 8,33 0,00 -8,33 

% sítios escore 5 5,20 3,12 -2,08 

IG 

MIG (escore) 2,68 1,56 -1,12 

% sítios escore 0 13,89 32,64 18,75 

% sítios escore 1 9,03 15,28 6,25 

% sítios escore 2-3 43,06 41,67 -1,39 

% sítios escore 4-5 34,03 10,42 -23,61 

NI MNI  (mm) 3,74 3,57 -0,17 

NDP nº absoluto 4,00 4,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 1,46 0,77 -0,69 
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Sujeito E 7 – Grupo Experimental  (P. crônica, localizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 3,56 3,88 0,32 

% sítios PS ≤ 3 mm 59,72 54,86 -4,86 

% sítios PS 4-5 mm 18,06 20,14 2,08 

% sítios PS 6-7 mm 13,89 16,67 2,78 

% sítios PS > 7 mm 8,33 8,33 0,00 

IP 

MIP  (escore) 2,23 1,80 -0,43 

% sítios escore 0 11,45 21,87 10,42 

% sítios escore 1 17,70 13,54 -4,16 

% sítios escore 2 28,12 31,25 3,13 

% sítios escore 3 21,87 29,16 7,29 

% sítios escore 4 20,83 4,16 -16,67 

% sítios escore 5 0,00 0,00 0,00 

IG 

MIG (escore) 1,64 1,51 -0,13 

% sítios escore 0 36,11 38,89 2,78 

% sítios escore 1 21,53 15,97 -5,56 

% sítios escore 2-3 22,92 31,94 9,02 

% sítios escore 4-5 19,44 13,19 -6,25 

NI MNI  (mm) 3,68 4,00 0,32 

NDP nº absoluto 4,00 4,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,71 0,43 -0,28 
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Sujeito E 8 – Grupo Experimental  (P. crônica, localizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 3,00 3,47 0,47 

% sítios PS ≤ 3 mm 76,92 65,38 -11,54 

% sítios PS 4-5 mm 14,74 22,44 7,70 

% sítios PS 6-7 mm 6,41 5,77 -0,64 

% sítios PS > 7 mm 1,92 6,41 4,49 

IP 

MIP  (escore) 3,26 2,41 -0,85 

% sítios escore 0 0,96 13,46 12,50 

% sítios escore 1 14,42 4,80 -9,62 

% sítios escore 2 7,69 25,00 17,31 

% sítios escore 3 25,96 41,34 15,38 

% sítios escore 4 36,53 14,42 -22,11 

% sítios escore 5 14,42 0,96 -13,46 

IG 

MIG (escore) 2,01 1,49 -0,52 

% sítios escore 0 27,56 33,33 5,77 

% sítios escore 1 17,31 21,15 3,84 

% sítios escore 2-3 32,05 34,62 2,57 

% sítios escore 4-5 23,08 10,90 -12,18 

NI MNI  (mm) 3,62 4,09 0,47 

NDP nº absoluto 2,00 2,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,69 0,27 -0,42 
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Sujeito E 9 – Grupo Experimental  (P. crônica, localizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 3,19 3,00 -0,19 

% sítios PS ≤ 3 mm 71,01 71,01 0,00 

% sítios PS 4-5 mm 12,32 11,59 -0,73 

% sítios PS 6-7 mm 10,87 12,32 1,45 

% sítios PS > 7 mm 5,80 5,07 -0,73 

IP 

MIP  (escore) 2,13 1,30 -0,83 

% sítios escore 0 26,08 40,21 14,13 

% sítios escore 1 16,30 17,39 1,09 

% sítios escore 2 13,04 19,56 6,52 

% sítios escore 3 15,21 18,47 3,26 

% sítios escore 4 21,73 3,26 -18,47 

% sítios escore 5 7,60 1,08 -6,52 

IG 

MIG (escore) 2,18 1,46 -0,72 

% sítios escore 0 28,99 43,48 14,49 

% sítios escore 1 14,49 11,59 -2,90 

% sítios escore 2-3 23,91 33,33 9,42 

% sítios escore 4-5 32,61 11,59 -21,02 

NI MNI  (mm) 3,22 3,03 -0,19 

NDP nº absoluto 5,00 5,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,45 0,40 -0,05 
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Sujeito E 10 – Grupo Experimental  (P. crônica, localizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

OS 

MPS (mm) 1,66 2,03 0,37 

% sítios PS ≤ 3 mm 96,15 96,79 0,64 

% sítios PS 4-5 mm 3,21 2,56 -0,65 

% sítios PS 6-7 mm 0,64 0,64 0,00 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 2,44 1,87 -0,57 

% sítios escore 0 0,00 18,27 18,27 

% sítios escore 1 20,19 13,46 -6,73 

% sítios escore 2 34,61 43,26 8,65 

% sítios escore 3 27,88 15,38 -12,50 

% sítios escore 4 15,38 7,69 -7,69 

% sítios escore 5 1,92 1,92 0,00 

IG 

MIG (escore) 0,79 0,27 -0,52 

% sítios escore 0 34,62 75,64 41,02 

% sítios escore 1 54,49 21,79 -32,70 

% sítios escore 2-3 10,26 2,56 -7,70 

% sítios escore 4-5 0,64 0,00 -0,64 

NI MNI  (mm) 2,14 2,51 0,37 

NDP nº absoluto 2,00 2,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,68 0,62 -0,06 
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Sujeito E 11 – Grupo Experimental  (P. crônica, generalizada, branda) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 3,07 2,97 -0,10 

% sítios PS ≤ 3 mm 67,86 71,43 3,57 

% sítios PS 4-5 mm 29,76 26,79 -2,97 

% sítios PS 6-7 mm 2,38 1,79 -0,59 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 3,28 2,29 -0,99 

% sítios escore 0 9,82 17,85 8,03 

% sítios escore 1 8,92 4,46 -4,46 

% sítios escore 2 12,50 31,25 18,75 

% sítios escore 3 17,85 27,67 9,82 

% sítios escore 4 14,28 15,17 0,89 

% sítios escore 5 36,60 3,57 -33,03 

IG 

MIG (escore) 2,11 1,59 -0,52 

% sítios escore 0 15,48 20,83 5,35 

% sítios escore 1 14,88 23,81 8,93 

% sítios escore 2-3 54,17 49,40 -4,77 

% sítios escore 4-5 15,48 5,95 -9,53 

NI MNI  (mm) 3,31 3,21 -0,10 

NDP nº absoluto 0,00 0,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,65 0,78 0,13 
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Sujeito E 12–Grupo Experimental (P. agressiva, generalizada, avançada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

OS 

MPS (mm) 3,86 3,86 0,00 

% sítios PS ≤ 3 mm 48,96 48,89 -0,07 

% sítios PS 4-5 mm 25,00 30,00 5,00 

% sítios PS 6-7 mm 21,88 17,78 -4,10 

% sítios PS > 7 mm 4,17 3,33 -0,84 

IP 

MIP  (escore) 3,33 2,40 -0,93 

% sítios escore 0 0,00 11,66 11,66 

% sítios escore 1 6,25 8,33 2,08 

% sítios escore 2 17,18 33,33 16,15 

% sítios escore 3 21,87 25,00 3,13 

% sítios escore 4 46,87 18,33 -28,54 

% sítios escore 5 7,81 3,33 -4,48 

IG 

MIG (escore) 2,41 1,49 -0,92 

% sítios escore 0 20,83 25,56 4,73 

% sítios escore 1 12,50 25,56 13,06 

% sítios escore 2-3 33,33 43,33 10,00 

% sítios escore 4-5 33,33 5,56 -27,77 

NI MNI  (mm) 4,41 4,24 -0,17 

NDP nº absoluto 12,00 13,00 1,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 1,16 0,99 -0,17 
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Sujeito E 13 – Grupo Experimental  (P. crônica, localizada, branda) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 1,90 1,97 0,07 

% sítios PS ≤ 3 mm 98,21 95,83 -2,38 

% sítios PS 4-5 mm 1,79 4,17 2,38 

% sítios PS 6-7 mm 0,00 0,00 0,00 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 2,40 1,87 -0,53 

% sítios escore 0 8,03 23,21 15,18 

% sítios escore 1 18,75 9,82 -8,93 

% sítios escore 2 19,64 37,50 17,86 

% sítios escore 3 33,92 18,75 -15,17 

% sítios escore 4 17,85 8,03 -9,82 

% sítios escore 5 1,78 2,67 0,89 

IG 

MIG (escore) 0,73 0,62 -0,11 

% sítios escore 0 45,83 55,95 10,12 

% sítios escore 1 39,88 29,76 -10,12 

% sítios escore 2-3 14,29 14,29 0,00 

% sítios escore 4-5 0,00 0,00 0,00 

NI MNI  (mm) 1,98 2,05 0,07 

NDP nº absoluto 0,00 0,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,71 0,55 -0,16 
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Análise comparativa individual dos parâmetros perio dontais entre os 

exames inicial e final do grupo experimental 

Sujeito E1 - Para esse sujeito a média de profundidade de sondagem (MPS) 

de todos os sítios periodontais alterou-se de forma importante, ocorrendo uma 

diminuição de 0,32 mm entre os exames inicial e final, e corroborando com essa 

melhora geral, a distribuição percentual dos sítios mostrou um aumento significativo 

de 8,04% na quantidade de sítios com sondagem ≤ 3mm e o desaparecimento de 

sítios com as maiores profundidades (PS 6-7 e > 7mm). Também houve uma 

melhora significativa na média do índice de placa (MIP), com diminuição de 0,50 no 

escore entre o início e o final do estudo, com aumento de 4,55% de faces com 

escore 0, e diminuição significativa de faces com escore 4 e 5 (14,93% menos faces 

com os piores escores). Por sua vez a média do índice gengival (MIG) também 

diminuiu sensivelmente, indo de 0,93 para 0,31 do início ao final do estudo, mas o 

que chama a atenção é o fato de ter ocorrido um aumento de 34,95% dos sítios com 

normalidade gengival e diminuição de 18,97% de sítios com escore 2-3 (os piores 

escores desse indivíduo). Ao se analisar a média do nível de inserção (MNI) houve 

uma diminuição de 0,93mm, sendo maior que a diminuição da MPS, embora não 

tenham ocorrido mudanças nas recessões gengivais. Esse indivíduo ao longo do 

período experimental perdeu 3 dentes - deve-se salientar que esses dentes perdidos 

já estavam condenados no início do estudo - devido ao incomodo gerado o paciente 

teve atendimento33 e os dentes foram eliminados; esse fato influenciou pouco os 

parâmetros periodontais. A taxa de cortisol salivar nesse indivíduo diminuiu 0,26 

µg/dl. Assim, PS, IP e IG melhoraram de modo importante, caracterizando um 

quadro de melhora clínica. 

Sujeito E2: Nesse paciente ocorreu uma grande diminuição média de 

profundidade de sondagem (MPS), indo de 3,43 para 2,77 mm do início ao final da 

pesquisa; pode-se realçar o fato de ter ocorrido um aumento de 15,28 % de sítios 

com valores de sondagem compatíveis com o estado de normalidade (≤ 3mm). Da 

mesma forma a média do índice de placa (MIP) decresceu de forma importante (-,48 

no escore geral), com aumento de 11,46 % no número de faces com escore 0 e 

diminuição de 11,45 % na quantidade de faces com escores 4 e 5. Nessa mesma 

linha foi o comportamento da média do índice gengival (MIG) com diminuição de 

                                                        
33 Embora no método do presente estudo tenha sido determinado que não haveria nenhuma 

intervenção odontológica, abriu-se exceção para este sujeito, por razões éticas. 
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0,47 no escore geral; percentualmente houve aumento de 20,14% no número de 

sítios com escore 0 e diminuição de 10,41% na quantidade de sítios com os piores 

escores  (4 e 5). A quantidade de dentes perdidos não se alterou e houve diminuição 

importante no nível de cortisol  salivar( de 0,66 para 0,24 µg/dl). Com a melhora 

significativa na PS, IP e IG, houve melhora clínica periodontal nesse paciente. 

Sujeito  E3: A análise dos dados desse indivíduo mostra que houve uma 

significativa melhora na média de profundidade de sondagem (MPS), com 

diminuição de 0,36 mm, e sobretudo na média do índice de placa (MIP) com redução 

de 1,23 no escore geral, e uma leve piora na média do índice gengival (MIG) que 

aumentou 0,05 no escore geral. Aspectos a serem destacados da PS: por um lado o 

percentual de sítios com sondagem ≤ 3mm aumentou 6,41%, enquanto por outro 

ocorreu o desaparecimento de sítios com PS 6-7 e > 7 mm, o que caracterizou a 

condição de melhora clínica desse parâmetro. Quanto à distribuição das faces por 

escores quanto ao índice de placa, houve aumento de 30,77% de faces com escores 

menores (escores 0 e 1) como também houve a diminuição de percentual (27,88%) 

de faces com escores piores (4 e 5), caracterizando uma condição de melhora 

significativa quanto ao acúmulo de placa bacteriana. Em relação ao índice gengival, 

pode-se afirmar que quase não houve modificação ao longo estudo, o que pode ser 

também observado pela distribuição percentual de sítios por escore. Houve ainda 

uma diminuição da média de nível de inserção (MNI) que acompanhou a diminuição 

da PS, não ocorreu nenhuma perda dentária e a taxa de cortisol salivar diminuiu 

0,10 µg/dl. Assim, com diminuição significativa clinicamente na PS e IP e uma piora 

clinica não significativa no IG, avaliou-se o caso como melhora clínica. 

Sujeito  E4: Para esse sujeito houve também uma pequena diminuição da 

média de profundidade de sondagem (MPS) de 0,10 mm, com aumento de 2,08% de 

sítios com sondagem ≤ 3mm, mas também com um aumento de 0,69% de sítios com 

PS > 7 mm, considerados pouco importantes. A média do índice de placa (MIP) 

diminuiu drasticamente, indo de um escore 2,38 inicialmente para 1,54 no final do 

estudo; o que chama a atenção é o aumento de 16,66% de faces com escores 1 e 2  

e uma diminuição de 21,88% de faces com escores 4 e 5, refletindo uma mudança 

positiva considerável. Também a média do índice gengival (MIG) melhorou muito, 

com diminuição de 0,48 no escore final, com aumento de 9,03% de sítios com 

escores 1 e 2 e diminuição de 15,97% de sítios com escores 4 e 5, caracterizando 
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uma grande melhora clínica. Houve diminuição da média do nível de inserção (MNI), 

não ocorreu nenhuma perda dentária durante o período experimental e a taxa de 

cortisol salivar caiu pela metade. Esse paciente melhorou clinicamente,  

apresentando uma melhora pouco significativa na PS e melhoras importantes no IP 

e IG. 

Sujeito  E5: Nesse paciente houve um aumento na média de profundidade 

de sondagem (MPS) de 0,32 mm; embora tenha ocorrido um aumento no percentual 

de sítios com profundidade ≤ 3mm (0,76%) houve um aumento mais significativo no 

percentual de sítios com profundidade de sondagem > 7 mm (2,28%). A média de 

índice de placa (MPS) diminuiu de forma importante 1,38 no escore final; houve um 

aumento significativo de 12,50% de faces sem placa bacteriana e uma diminuição 

expressiva de 34,09% de faces com acúmulo extremo de placa. Apesar disso houve 

uma piora na média do índice gengival de 0,62 no escore final, chama a atenção a 

diminuição de 9,84% na quantidade de sítios sem sangramento e um aumento de 

10,61% no total de sítios periodontais extremamente inflamados (escore 5). A média 

do nível de inserção aumentou igualmente à PS, não ocorreu nenhuma perda 

dentária e o nível de cortisol salivar decresceu 0,10 µg/dl. Nesse paciente embora o 

acúmulo de placa tenha diminuído sensivelmente, isso não refletiu como melhora na 

PS e no IG, pois houve uma piora pouco significativa na PS e uma piora expressiva 

no IG; assim pode qualificar o caso como piora clínica. 

Sujeito  E6: Nesse sujeito todos os parâmetros investigados melhoraram, 

sendo que as médias de profundidade de sondagem (MPS) e de nível de inserção 

(MNI) melhoraram sutilmente e de forma proporcional. A média do índice de placa 

(MIP) e média de índice gengival (MIG) melhoraram de forma mais significativa, 

sobretudo a MIG. Merecem destaque o aumento de percentual de faces com escore 

0 (12,50%) e diminuição de 10,41% de faces com escores 4 e 5 no índice de placa. 

No IG houve aumento expressivo de 18,75 no total de sítios com escore 0 e 

diminuição não menos importante de 23,61% de sítios com escore 5. Não ocorreu 

nenhuma perda dentária durante o experimento e o nível de cortisol salivar caiu 

quase 50%. O PS melhorou de forma pouco importante, mas nos IP e IG as 

melhoras foram marcantes, portanto, houve melhora geral das condições 

periodontais. 
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Sujeito  E 7: Os dados periodontais desse sujeito mostraram um aumento da 

média da profundidade de sondagem (MPS) de 0,32 mm, merecendo destaque para 

uma diminuição de 4,86% do total de sítios com profundidade de sondagem ≤ 3 mm. 

Quanto à média do índice de placa (MIP), houve uma boa redução de 0,43 no 

escore final, merecendo realce o fato do aumento de 10,42% na quantidade de faces 

sem placa e diminuição de 16,67% das faces com maior acúmulo de placa (escore 

4). A média do índice gengival melhorou sutilmente destacando-se a diminuição de 

6,25% do número total inicial de sítios com escore 4-5. A média do nível de inserção 

(MNI) acompanhou a MPS, não ocorreu nenhuma perda dentária e houve uma 

redução significativa do cortisol salivar (de 0,71 para 0,43 µg/dl). Houve uma piora 

pouco importante na PS, uma melhora significativa no IP e uma leve melhora no IG 

e assim o caso pode ser considerado de melhora clínica. 

Sujeito  E8: Nesse sujeito houve uma piora considerável na média de 

profundidade de sondagem (MPS) enquanto a média de índice de placa (MIP) e 

média de índice gengival (MIG) melhoraram expressivamente. Também verificou-se 

uma diminuição de sítios (11,54%) com profundidade de sondagem normal (≤ 3mm). 

Houve um aumento expressivo de faces com IP escore 0 (12,50%) e diminuição 

muito expressiva de faces com escore 4 e 5 na ordem de 35,57%, e uma 

significativa diminuição de sítios com IG  4-5 (12,18%). Embora os índices de placa 

e gengival tenham se modificado substancialmente do início para o final do estudo 

de forma favorável, tal fato não refletiu melhora na PS. A média do nível de inserção 

(MNI) acompanhou a MPS de forma linear, não ocorreram perdas dentárias e o nível 

de cortisol salivar reduziu há praticamente 1/3 da taxa inicial. O caso pode ser 

caracterizado como uma melhora na higiene e dos aspectos clínicos da inflamação 

Sujeito  E9: Nesse sujeito ocorreu uma pequena diminuição na média de 

profundidade de sondagem (MPS) de 0,19mm, mas na distribuição percentual dos 

sítios pela profundidade de sondagem não se verificou variações importantes. Uma 

redução substancial (-0,83) ocorreu na média do índice de placa (MIP) e 

adicionalmente houve aumento expressivo de 14,13 % no número de faces sem 

placa bacteriana, enquanto também diminuiu 24,99% as faces com índices de placa 

4 e 5.  Também uma diminuição significativa (- 0,72) observou-se na média do índice 

gengival (MIG), com aumento expressivo no percentual de sítios sem nenhum sinal 

de inflamação e grande diminuição no total de sítios com escore máximo (- 21,02%). 
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A média do nível de inserção (MNI) acompanhou a mesma variação da PS. Nenhum 

dente foi perdido durante o estudo e a diminuição do nível do cortisol salivar foi 

pequena (- 0,05 µg/dl). A melhora dos parâmetros periodontais caracterizou um 

quadro de melhora clínica 

Sujeito  E10: Na análise dos dados desse sujeito constatou-se que houve 

certa piora do quadro quanto à média de profundidade de sondagem (MPS- 

aumento de 0,37 mm), o mesmo ocorrendo com a média do nível de inserção (MNI) 

na mesma proporção. A média do índice de placa (MIP) diminuiu sensivelmente (-

0,57 no escore geral) com expressivo aumento (18,27%) na quantidade de faces 

isentos de placa. A média do índice gengival (MIG) baixou de forma semelhante ao 

IP (-0,52 no escore geral) com forte aumento do número de sítios sem inflamação, 

ou seja escore 0 (41,02%). Nenhum dente foi perdido e o nível de cortisol salivar 

diminuiu 0,06 µg/dl. O caso foi considerado como melhora clínica. 

Sujeito  E11: A média de profundidade de sondagem nesse sujeito (MPS) 

diminuiu de forma sutil (- 0,10 mm) não ocorrendo variações percentuais importantes 

na distribuição dos sítios quanto à profundidade; a média do nível de inserção (MNI) 

acompanhou de forma linear a MPS. A média do índice de placa (MIP) reduziu muito 

(-0,99 no escore geral), com diminuição importante no número de faces com escore 

5 (-33,03%) e aumento de 8,03 %  no total de faces sem placa bacteriana. Quanto a 

média do índice gengival (MIG), verificou-se também uma grande melhora, 

reduzindo 0,52 no escore geral; chama a atenção a redução de 14,30% do total de 

sítios com escore 4 e 5. Nenhum dente foi perdido e o nível do cortisol salivar 

aumentou 0,13 µg/dl. Esse paciente melhorou clinicamente. 

Sujeito  E12: Nesse sujeito não houve modificação na média de 

profundidade de sondagem (MPS). Entretanto as médias do índice de placa (MIP) e 

do índice gengival (MIG) melhoraram de forma muito importante (- 0,93 e – 0,92 

respectivamente nos escores). Adicionalmente para ambos os índices houve 

aumento percentual de sítios com escores baixos e diminuição de sítios com 

escores altos, de modo significativo, repercutindo em grande melhora clínica. Esse 

indivíduo perdeu um dente durante o estudo, procurando atendimento34, mas cabe 

aqui ressaltar que esse dente já estava diagnosticado no exame inicial com 

condenado - como houve a perda dentária esse fato provocou uma diminuição na 

                                                        
34 Igualmente ao que ocorreu ao sujeito E1, abriu-se exceção ao método por motivos éticos. 
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média do nível de inserção (MNI), mas, de forma pouco expressiva.  A taxa de 

cortisol salivar diminuiu 0,17 µg/dl. Esse caso evoluiu do início para o fim do período 

experimental com melhora clínica. 

Sujeito E13: Esse sujeito exibiu uma sutil piora na média de profundidade 

de sondagem (MPS), mas pouco expressiva clinicamente, assim como a média do 

nível de inserção (MNI). A redução que ocorreu na média do índice de placa (MIP) 

foi significante, sobretudo quando se observa o aumento considerável de faces sem 

placa bacteriana. Embora a média do índice gengival (MIG) tenha melhora de forma 

branda (-0,11 no escore), o crescimento do número de sítios saudáveis foi 

significativo (+10,12%). Não houve perdas dentárias no período e o nível de cortisol 

diminuiu 0,16 µg/dl. Esse indivíduo melhorou clinicamente. 
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Resultados dos sujeitos C1 a C13 do grupo controle 

 

Sujeito C 1 – Grupo Controle  (P. agressiva, generalizada, avançada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 4,86 5,35 0,49 

% sítios PS ≤ 3 mm 35,19 31,48 -3,71 

% sítios PS 4-5 mm 27,78 24,07 -3,71 

% sítios PS 6-7 mm 22,84 22,84 0,00 

% sítios PS > 7 mm 14,20 21,60 7,40 

IP 

MIP  (escore) 2,95 3,25 0,30 

% sítios escore 0 5,55 11,11 5,56 

% sítios escore 1 12,03 8,33 -3,70 

% sítios escore 2 21,29 11,11 -10,18 

% sítios escore 3 23,14 18,51 -4,63 

% sítios escore 4 18,51 15,74 -2,77 

% sítios escore 5 19,44 35,18 15,74 

IG 

MIG (escore) 3,15 3,22 0,07 

% sítios escore 0 14,81 14,81 0,00 

% sítios escore 1 6,17 4,32 -1,85 

% sítios escore 2-3 26,54 29,01 2,47 

% sítios escore 4-5 52,47 51,85 -0,62 

NI MNI  (mm) 5,51 6,00 0,49 

NDP nº absoluto 1,00 1,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,06 0,59 0,53 
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Sujeito C 2 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

OS 

MPS (mm) 2,41 2,31 -0,10 

% sítios PS ≤ 3 mm 82,72 82,10 -0,62 

% sítios PS 4-5 mm 12,35 12,96 0,61 

% sítios PS 6-7 mm 4,32 4,32 0,00 

% sítios PS > 7 mm 0,62 0,62 0,00 

IP 

MIP  (escore) 2,02 2,02 0,00 

% sítios escore 0 13,88 30,55 16,67 

% sítios escore 1 25,00 5,55 -19,45 

% sítios escore 2 23,14 26,85 3,71 

% sítios escore 3 23,14 13,88 -9,26 

% sítios escore 4 12,96 14,81 1,85 

% sítios escore 5 1,85 8,33 6,48 

IG 

MIG (escore) 0,73 0,78 0,05 

% sítios escore 0 50,00 51,85 1,85 

% sítios escore 1 29,63 24,07 -5,56 

% sítios escore 2-3 20,37 24,07 3,70 

% sítios escore 4-5 0,00 0,00 0,00 

NI MNI  (mm) 2,64 2,53 -0,11 

NDP nº absoluto 1,00 1,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,16 0,22 0,06 
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Sujeito C 3 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, branda) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,76 2,57 -0,19 

% sítios PS ≤ 3 mm 81,75 87,30 5,55 

% sítios PS 4-5 mm 12,70 8,73 -3,97 

% sítios PS 6-7 mm 4,76 3,97 -0,79 

% sítios PS > 7 mm 0,79 0,00 -0,79 

IP 

MIP  (escore) 2,51 2,29 -0,22 

% sítios escore 0 15,47 14,28 -1,19 

% sítios escore 1 9,52 17,85 8,33 

% sítios escore 2 16,66 19,04 2,38 

% sítios escore 3 29,76 30,95 1,19 

% sítios escore 4 23,80 9,52 -14,28 

% sítios escore 5 4,76 8,33 3,57 

IG 

MIG (escore) 1,90 1,37 -0,53 

% sítios escore 0 19,84 34,92 15,08 

% sítios escore 1 13,49 12,70 -0,79 

% sítios escore 2-3 57,94 50,79 -7,15 

% sítios escore 4-5 8,73 1,59 -7,14 

NI MNI  (mm) 3,29 3,10 -0,19 

NDP nº absoluto 7,00 7,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,43 0,37 -0,06 
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Sujeito C 4 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, branda) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,74 2,71 -0,03 

% sítios PS ≤ 3 mm 77,98 86,31 8,33 

% sítios PS 4-5 mm 16,67 11,31 -5,36 

% sítios PS 6-7 mm 5,36 2,38 -2,98 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 1,85 2,54 0,69 

% sítios escore 0 15,17 13,39 -1,78 

% sítios escore 1 13,39 6,25 -7,14 

% sítios escore 2 45,53 25,89 -19,64 

% sítios escore 3 23,21 30,35 7,14 

% sítios escore 4 2,67 16,07 13,40 

% sítios escore 5 0,00 8,03 8,03 

IG 

MIG (escore) 0,45 0,60 0,15 

% sítios escore 0 76,19 65,48 -10,71 

% sítios escore 1 11,31 14,29 2,98 

% sítios escore 2-3 9,52 20,24 10,72 

% sítios escore 4-5 2,98 0,00 -2,98 

NI MNI  (mm) 2,74 2,71 -0,03 

NDP nº absoluto 0,00 0,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,27 0,21 -0,06 
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Sujeito C 5 – Grupo Controle  (P. agressiva, generalizada, avançada) 

 

  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 3,56 4,35 0,79 

% sítios PS ≤ 3 mm 52,17 39,13 -13,04 

% sítios PS 4-5 mm 30,43 25,36 -5,07 

% sítios PS 6-7 mm 14,49 27,54 13,05 

% sítios PS > 7 mm 2,90 7,97 5,07 

IP 

MIP  (escore) 2,84 3,22 0,38 

% sítios escore 0 3,26 6,53 3,27 

% sítios escore 1 7,60 3,26 -4,34 

% sítios escore 2 27,17 16,30 -10,87 

% sítios escore 3 34,78 30,43 -4,35 

% sítios escore 4 18,47 22,82 4,35 

% sítios escore 5 8,69 20,65 11,96 

IG 

MIG (escore) 1,99 2,49 0,50 

% sítios escore 0 27,54 18,84 -8,70 

% sítios escore 1 13,77 13,04 -0,73 

% sítios escore 2-3 39,13 39,86 0,73 

% sítios escore 4-5 19,57 28,26 8,69 

NI MNI  (mm) 4,36 5,15 0,79 

NDP nº absoluto 5,00 5,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,84 0,29 -0,55 
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Sujeito C 6 – Grupo Controle (P.crônica, localizada, branda) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,39 2,25 -0,14 

% sítios PS ≤ 3 mm 85,83 88,33 2,50 

% sítios PS 4-5 mm 13,33 11,67 -1,66 

% sítios PS 6-7 mm 0,83 0,00 -0,83 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 2,04 1,83 -0,21 

% sítios escore 0 16,25 26,25 10,00 

% sítios escore 1 8,75 12,50 3,75 

% sítios escore 2 47,50 26,25 -21,25 

% sítios escore 3 15,00 25,00 10,00 

% sítios escore 4 7,50 7,50 0,00 

% sítios escore 5 5,00 2,50 -2,50 

IG 

MIG (escore) 1,44 1,18 -0,26 

% sítios escore 0 35,00 51,67 16,67 

% sítios escore 1 16,67 12,50 -4,17 

% sítios escore 2-3 40,83 27,50 -13,33 

% sítios escore 4-5 7,50 8,33 0,83 

NI MNI  (mm) 3,11 2,97 -0,14 

NDP nº absoluto 8,00 8,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,16 0,10 -0,06 
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Sujeito C 7 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, branda) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 1,74 1,80 0,06 

% sítios PS ≤ 3 mm 99,21 99,21 0,00 

% sítios PS 4-5 mm 0,79 0,79 0,00 

% sítios PS 6-7 mm 0,00 0,00 0,00 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 1,93 2,30 0,37 

% sítios escore 0 21,42 13,09 -8,33 

% sítios escore 1 19,04 15,47 -3,57 

% sítios escore 2 22,61 34,52 11,91 

% sítios escore 3 23,80 11,90 -11,90 

% sítios escore 4 8,33 15,47 7,14 

% sítios escore 5 4,76 9,52 4,76 

IG 

MIG (escore) 0,72 0,86 0,14 

% sítios escore 0 46,83 46,83 0,00 

% sítios escore 1 35,71 29,37 -6,34 

% sítios escore 2-3 17,46 23,81 6,35 

% sítios escore 4-5 0,00 0,00 0,00 

NI MNI  (mm) 1,94 2,00 0,06 

NDP nº absoluto 7,00 7,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,32 0,18 -0,14 
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Sujeito C 8 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

OS 

MPS (mm) 2,96 3,17 0,21 

% sítios PS ≤ 3 mm 69,70 63,64 -6,06 

% sítios PS 4-5 mm 24,24 31,06 6,82 

% sítios PS 6-7 mm 5,30 5,30 0,00 

% sítios PS > 7 mm 0,76 0,00 -0,76 

IP 

MIP  (escore) 2,17 2,89 0,72 

% sítios escore 0 13,63 4,54 -9,09 

% sítios escore 1 17,04 13,63 -3,41 

% sítios escore 2 28,41 21,59 -6,82 

% sítios escore 3 21,59 25,00 3,41 

% sítios escore 4 18,18 19,31 1,13 

% sítios escore 5 1,13 15,90 14,77 

IG 

MIG (escore) 1,88 1,61 -0,27 

% sítios escore 0 21,97 31,06 9,09 

% sítios escore 1 23,48 11,36 -12,12 

% sítios escore 2-3 35,61 51,52 15,91 

% sítios escore 4-5 18,94 6,06 -12,88 

NI MNI  (mm) 3,45 3,67 0,22 

NDP nº absoluto 6,00 6,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,34 0,15 -0,19 
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Sujeito C 9 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

OS 

MPS (mm) 2,85 2,91 0,06 

% sítios PS ≤ 3 mm 76,19 75,40 -0,79 

% sítios PS 4-5 mm 13,49 11,11 -2,38 

% sítios PS 6-7 mm 9,52 11,90 2,38 

% sítios PS > 7 mm 0,79 1,59 0,80 

IP 

MIP  (escore) 2,44 2,38 -0,06 

% sítios escore 0 13,09 15,47 2,38 

% sítios escore 1 17,85 5,95 -11,90 

% sítios escore 2 21,42 27,38 5,96 

% sítios escore 3 16,66 33,33 16,67 

% sítios escore 4 21,42 11,90 -9,52 

% sítios escore 5 9,52 5,95 -3,57 

IG 

MIG (escore) 1,69 1,23 -0,46 

% sítios escore 0 32,54 36,51 3,97 

% sítios escore 1 17,46 33,33 15,87 

% sítios escore 2-3 34,92 22,22 -12,70 

% sítios escore 4-5 15,08 7,94 -7,14 

NI MNI  (mm) 3,06 3,13 0,07 

NDP nº absoluto 7,00 7,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,24 0,16 -0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 254

Sujeito C 10 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,31 2,14 -0,17 

% sítios PS ≤ 3 mm 84,52 88,10 3,58 

% sítios PS 4-5 mm 13,69 11,90 -1,79 

% sítios PS 6-7 mm 1,79 0,00 -1,79 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 2,20 2,49 0,29 

% sítios escore 0 11,60 11,60 0,00 

% sítios escore 1 15,17 9,82 -5,35 

% sítios escore 2 30,35 25,89 -4,46 

% sítios escore 3 29,46 30,35 0,89 

% sítios escore 4 11,60 15,17 3,57 

% sítios escore 5 1,78 7,14 5,36 

IG 

MIG (escore) 0,87 0,83 -0,04 

% sítios escore 0 49,40 60,71 11,31 

% sítios escore 1 26,79 9,52 -17,27 

% sítios escore 2-3 22,02 27,38 5,36 

% sítios escore 4-5 1,79 2,38 0,59 

NI MNI  (mm) 2,87 2,70 -0,17 

NDP nº absoluto 0,00 0,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,36 0,24 -0,12 
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Sujeito C 11 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, branda) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,13 2,11 -0,02 

% sítios PS ≤ 3 mm 87,50 86,81 -0,69 

% sítios PS 4-5 mm 11,11 11,11 0,00 

% sítios PS 6-7 mm 1,39 2,08 0,69 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 1,38 1,95 0,57 

% sítios escore 0 23,95 23,95 0,00 

% sítios escore 1 22,91 12,50 -10,41 

% sítios escore 2 46,87 36,45 -10,42 

% sítios escore 3 4,16 7,29 3,13 

% sítios escore 4 2,08 11,45 9,37 

% sítios escore 5 0,00 8,33 8,33 

IG 

MIG (escore) 1,13 1,28 0,15 

% sítios escore 0 46,53 40,67 -5,86 

% sítios escore 1 21,53 20,83 -0,70 

% sítios escore 2-3 24,31 30,56 6,25 

% sítios escore 4-5 7,64 7,64 0,00 

NI MNI  (mm) 2,17 2,16 -0,01 

NDP nº absoluto 4,00 4,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,34 0,20 -0,14 
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Sujeito C 12– Grupo Controle  (P. agressiva, generalizada, moderada) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,92 3,43 0,51 

% sítios PS ≤ 3 mm 67,26 55,36 -11,90 

% sítios PS 4-5 mm 25,00 32,74 7,74 

% sítios PS 6-7 mm 6,55 11,90 5,35 

% sítios PS > 7 mm 1,19 0,00 -1,19 

IP 

MIP  (escore) 2,80 2,93 0,13 

% sítios escore 0 5,35 11,60 6,25 

% sítios escore 1 8,03 8,03 0,00 

% sítios escore 2 25,89 19,64 -6,25 

% sítios escore 3 28,57 18,75 -9,82 

% sítios escore 4 25,89 20,53 -5,36 

% sítios escore 5 6,25 21,42 15,17 

IG 

MIG (escore) 1,19 1,24 0,05 

% sítios escore 0 34,52 34,52 0,00 

% sítios escore 1 30,36 19,05 -11,31 

% sítios escore 2-3 33,33 46,43 13,10 

% sítios escore 4-5 1,79 0,00 -1,79 

NI MNI  (mm) 4,58 5,09 0,51 

NDP nº absoluto 0,00 0,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,45 0,42 -0,03 
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Sujeito C 13 – Grupo Controle  (P. crônica, localizada, branda) 
  Exame Exame Diferença 

INICIAL  FINAL  Início/Fim 

PS 

MPS (mm) 2,70 2,65 -0,05 

% sítios PS ≤ 3 mm 70,51 79,49 8,98 

% sítios PS 4-5 mm 28,85 18,59 -10,26 

% sítios PS 6-7 mm 0,64 1,92 1,28 

% sítios PS > 7 mm 0,00 0,00 0,00 

IP 

MIP  (escore) 1,38 1,34 -0,04 

% sítios escore 0 34,61 34,61 0,00 

% sítios escore 1 20,19 22,11 1,92 

% sítios escore 2 26,92 22,11 -4,81 

% sítios escore 3 11,53 19,23 7,70 

% sítios escore 4 4,80 0,00 -4,80 

% sítios escore 5 1,92 1,92 0,00 

IG 

MIG (escore) 0,94 0,76 -0,18 

% sítios escore 0 46,79 53,21 6,42 

% sítios escore 1 23,72 27,56 3,84 

% sítios escore 2-3 27,56 17,95 -9,61 

% sítios escore 4-5 1,92 1,28 -0,64 

NI MNI  (mm) 3,81 3,77 -0,04 

NDP nº absoluto 2,00 2,00 0,00 

CORTISOL  salivar (µg/dl) 0,24 0,18 -0,06 
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Análise comparativa individual dos parâmetros perio dontais entre os 

exames inicial e final do grupo controle 

Sujeito C1: Constata-se, quanto à media geral da profundidade de 

sondagem de todos os sítios (MPS), que houve um aumento significativo de 0,49 

mm, denotando uma  piora nesse parâmetro periodontal. Essa situação fica mais 

evidente quando se observa a distribuição percentual dos sítios pela profundidade 

de sondagem, em que ocorreu uma diminuição de sítios (7,42%) com profundidade 

de sondagem mais rasa (< 3 e 4-5 mm) e um aumento expressivo no percentual de 

sítios com profundidade > 7 mm (7,40%). Na média do nível de inserção (MNI) o 

aumento também ocorreu na mesma proporção considerando que num período 

experimental curto não houve modificação no padrão das recessões gengivais. O 

índice de placa aumentou 0,3 no escore médio (MIP) em relação ao escore inicial, 

também caracterizando uma piora do quadro quanto ao acúmulo de placa 

bacteriana; ao se observar a distribuição de faces dentárias em relação aos diversos 

escores constata-se que embora tenha aumentado a quantidade de faces sem placa 

(aumento de 5,56% no escore 0), houve um aumento mais expressivo de percentual 

de faces com acúmulo extremo de placa (aumento de 15,74 % no escore 5). Os 

aspectos inflamatórios gengivais, embora tenha ocorrido um pequeno aumento 

(0,07) da média do escore do índice gengival (MIG), essa diferença não é expressiva 

clinicamente; avaliando-se a distribuição percentual de sítios por escore nota-se que 

não ocorreram variações importantes. A média do cortisol salivar nesse indivíduo 

mostrou um aumento expressivo, com média inicial de 0,06 µg/dl e média final de 

0,53 µg/dl. Nenhum dente foi perdido durante o período experimental. Pode-se 

caracterizar esse indivíduo apresentando piora significativa para PS e IP e uma piora 

não expressiva para o IG, concluindo-se que o indivíduo apresentou uma piora 

clinicamente significante. 

Sujeito C2: O A média de profundidade de sondagem (MPS) exibiu uma 

pequena diminuição (- 0,1 mm) que é pouco expressiva clinicamente, o que pode ser 

verificado quando se avalia a variação percentual de sítios com os diversos valores 

de profundidade de sondagem nos exames inicial e final, ocorrendo uma 

similaridade muito grande nessa distribuição. Não houve variação entre os exames 

inicial e final da média do índice de placa (MIP), , mas quando se observa a 

distribuição percentual das faces em relação aos diversos escores verifica-se que 
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ocorreu um aumento expressivo (16,67%) do número de faces sem placa (escore 0), 

também ocorreu um aumento percentual de faces com escore 4 (1,85%) e escore 5 

(6,48%), ou seja uma aumento percentual de 8,33 faces com os piores índices de 

placa. Se mais faces dentárias ficaram sem placa bacteriana, também em mais 

faces o acúmulo de placa aumentou, significando que a melhora no padrão de 

higiene foi absolutamente irregular. Quanto à média do índice gengival (MIG) houve 

um ligeiro aumento no escore, do exame inicial para o final (0,05), pouco significante 

clinicamente, e a distribuição percentual das faces por escore mostrou-se similar, 

ocorrendo pequenas variações. A média do nível de inserção (MNI) demonstrou uma 

diminuição de 0,11 mm entre os exames inicial e final, sendo pouco expressiva 

clinicamente. Nenhum dente foi perdido durante o período experimental e houve um 

aumento na taxa do cortisol salivar de 0,06 µg/dl. Nesse sujeito ocorreu uma (MPS) 

de modo pouco expressivo, assim como a média do índice de placa (MIP); nesses 

quando se analisou a distribuição dos sítios ou faces não se verificou melhora não 

expressiva clinicamente, quanto à PS houve uma estabilidade do quadro e no IG 

ocorreu uma piora não importante, caracterizando-o como sem mudanças 

significativas clinicamente. 

Sujeito C3: Este indivíduo apresentou uma pequena diminuição na média 

de profundidade se sondagem variações importantes. A média do índice gengival 

(MIG) diminuiu significativamente (-0,53 no escore geral), chamando a atenção o 

aumento de 15,08% no total de sítios com escore 0 e diminuição de 14, 29% no total 

de sítios com escore 2-3 e 4-5.A média de nível de inserção (MNI) acompanhou 

linearmente a MPS, não houve nenhuma perda dentária no período e o nível de 

cortisol salivar diminuiu 0,06 µg/dl. Embora clinicamente PS e IP melhoraram  de 

forma pouco importante, o IG foi bem significativo, podendo-se afirmar que houve 

uma melhora clínica. 

Sujeito C4: A média de profundidade de sondagem (MPS) desse paciente 

diminuiu de forma pouco importante, embora tenha havido um aumento de 8,33% de 

sítios com PS ≤ 3 mm. Em relação à média de índice de placa (MIP) houve um 

aumento substancial no escore final (+ 0,69) salientando-se que se de um lado 

houve uma sutil melhora com aumento de faces com escore 0 e 1 (+ 8,92%) por 

outro houve uma grande piora no percentual de faces com escore 4  e 5 (+ 21,43%). 

A média do índice gengival (MIG) aumentou 0,15 no escore geral ,mas destaque-se 
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a diminuição de 10,71% de sítios com escore 0. A média de nível de inserção (MNI) 

diminuiu de forma pouco significativa acompanhando o padrão da MPS; não ocorreu 

perda dentária e o nível de cortisol salivar diminuiu 0,06 µg/dl. Assim a PS melhorou 

de forma pouco significativa clinicamente, o IP piorou de forma muito importante e o 

IG também piorou, mas de forma não tão expressiva; pode-se pela análise 

caracterizá-lo como um quadro de piora clínica. 

Sujeito C5: Nesse indivíduo houve um agravamento importante  (+ 0,79 

mm) na média de profundidade de sondagem (MPS), sendo claramente visualizado 

pelas mudanças na distribuição dos sítios no exame final, ou seja, uma diminuição 

de 13, 04 % de sítios com sondagem ≤ 3 mm e aumento de 5,07% de sítios com 

sondagem ≥ 7 mm. A média do índice de placa (MIP) também piorou (+ 0,38 no 

escore geral), destacando-se o aumento de 11,96% na quantidade de faces com 

escore 5. Também a média do índice gengival (MIG) aumentou de forma 

considerável, chamando a atenção  a diminuição de 8,70% de sítios normais e o 

aumento de 8,69% de sítios com a maior inflamação. A MNI acompanhou a MPS, 

nenhum dente foi perdido no período experimental e houve uma diminuição de 0,55 

µg/dl no nível de cortisol salivar. Os parâmetros periodontais pioraram de forma 

significativa clinicamente e portanto o quadro evoluiu como piora evidente. 

Sujeito C6: Embora nesse indivíduo tenha ocorrido uma sutil melhora (- 0,14 

mm) na média de profundidade de sondagem (MPS) não se verificou mudança 

expressiva na distribuição dos sítios em relação às profundidades. Entretanto as 

médias de índice de placa (MIP) e de índice gengival (MIG) apresentaram melhoras 

importantes : - 0,21 no escore para a MIP e  – 0,26 no escore para MIG; mas o que 

mais se destacou para esses índices foi a distribuição dos sítios ou faces em relação 

aos escores, sendo que no IP houve um aumento de 10% e no IG um aumento de 

16,67% na quantidade de locais com escore 0. A MNI acompanhou a MPS, nenhum 

dente foi perdido durante o estudo e houve redução de 0,06 µg/dl no cortisol salivar. 

Se a PS melhorou de forma não expressiva, o IP e o IG  diminuíram de forma 

significativa,  traduzindo como melhora clínica. 

Sujeito C7: Nesse indivíduo houve pouca alteração na média (+0,06) de 

profundidade de sondagem (MPS) sem grande mudança na distribuição dos sítios 

em relação às profundidades. Houve um aumento importante na média do índice de 

placa (MIP) com aumento de 0,37 no escore final, chamando a atenção para a 



 261

diminuição de 11,90% de faces com escores 0 e 1 e o aumento de 11,90% de faces 

com escore 4 e 5. A média do índice gengival aumentou de forma pouco expressiva, 

não ocorrendo mudanças chamativas na distribuição dos sítios. Nenhum dente foi 

perdido no período experimental, a MNI acompanhou a MPS e houve a diminuição 

de 0,14 µg/dl no cortisol salivar. Assim a PS piorou de forma não importante, o IP 

piorou de forma chamativa e o IG também piorou, mas sem grande expressão; 

concluiu-se que houve piora clínica. 

Sujeito C8: Quanto à média de profundidade de sondagem, (MPS) esse 

indivíduo exibiu um aumento de 0,21 mm, ocorrendo uma diminuição de 6,06% no 

número de sítios com sondagem normal (≤ 3mm). Aumento substancial (+ 0,72) 

ocorreu na média do índice de placa (MIP), com diminuição de 12,50% de faces com 

escores mais favoráveis (0 e 1) e aumento de 15,80% de faces com maiores 

acúmulo de placa (escores 4 e 5). Já a média do índice gengival (MIG) mostrou uma 

redução de 0,27 no exame final, destacando um aumento de 9,09% de sítios escore 

0 e redução de 12,88% de sítios mais inflamados. A MNI acompanhou a MPS, não 

ocorreram perdas dentárias no período e houve uma redução de 0,19 µg/dl no 

cortisol salivar. Pode-se concluir que nesse caso houve uma piora significativa na 

PS, uma piora significativa no IP, mas essas pioras não se traduziram em piora do 

IG, pelo contrário, houve uma melhora expressiva do IG. Embora tenha ocorrido 

piora de certos parâmetros uma melhora dos sinais clínicos de inflamação. 

Sujeito C9: Esse indivíduo exibiu um sutil aumento na média de 

profundidade de sondagem (MPS) da ordem de 0,06 mm, não ocorrendo mudanças 

significativas na distribuição dos sítios pela profundidade, entre os exames inicial e 

final.  Fato parecido ocorreu em relação à média do índice de placa (MIP), só que 

com uma sutil diminuição de 0,06 no escore final. A média do índice gengival 

(MIG) diminuiu 0,46 no exame final, ressaltando a diminuição de 19,84% de sítios 

com os piores escores (2-3 e 4-5). A MNI acompanhou a MPS, não ocorreram 

perdas dentárias no período e houve uma redução de 0,08 µg/dl no cortisol salivar. A 

PS piorou de forma pouco significativa, o IP melhorou de forma não significativa  e o 

IG melhorou de forma importante, podendo-se admitir um quadro de melhora clínica. 

Sujeito C10: Nesse indivíduo houve uma redução de 0,17 mm na MPS, sem 

mudanças expressivas na distribuição dos sítios em relação à profundidade. A MIP 

aumentou 0,29 no escore do exame final, com variação na distribuição dos sítios 
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quanto à profundidade (aumento de 8,93% de faces com mais placa - escores 4 e 

5). Embora a MIG tenha diminuído apenas 0,04 no escore final, houve um aumento 

da ordem de 11,31% de sítios com aspecto saudável. A MNI seguiu a MPS nenhum 

dente foi perdido e ao nível do cortisol salivar diminuiu 0,12 µg/dl. Nesse indivíduo a 

PS melhorou de forma não significativa, o IP foi pouco expressivo para pior e o IG 

melhorou também sem grande significância clínica. Assim esse quadro foi 

relativamente estável, sem variações expressivas. 

Sujeito C11: A MPS nesse indivíduo pouco variou (diminuiu 0,02 mm) assim 

como a distribuição dos sítios em relação às profundidades. A MIP aumentou de 

forma significativa (aumento de 0,57 no escore final); embora não tenha ocorrido 

variação na quantidade de faces sem placa bacteriana, houve diminuição de 10,41% 

no total de faces com escore 1, e também aumento de 17,70 de faces com mais 

acúmulo de placa (escores 4 e 5). A MIG aumentou pouco  (+ 0,15 no escore final), 

mas houve diminuição de 5,86% de sítios sem inflamação. Nenhuma perda dentária 

ocorreu no período experimental, a MNI também pouco variou e houve redução de 

0,14 µg/dl na taxa do cortisol salivar. Conclui-se que houve de forma geral uma piora 

clínica, pois a PS melhorou sem grande significância, mas o IP piorou de forma 

muito importante e o IG também piorou embora sem grande relevância tal qual a PS. 

Sujeito C12: Esse paciente exibiu uma piora expressiva na MPS, com 

aumento de 0,51 mm na média final; além disto, é significativo a diminuição de sítios 

(- 11,90%) com profundidade dentro do normal (≤ 3mm). Também houve um 

aumento na MIP  (+ 0,13 no escore final); embora tenha aumentado 6,25% a 

quantidade de faces sem placa bacteriana, aumentou de forma mais acentuada 

(15,17%) a quantidade de faces com o escore mais grave (5). A MIG aumentou de 

forma insignificante (+ 0,05 no escore final) e a distribuição dos sítios quanto aos 

escores pouco variou. O cortisol salivar diminuiu 0,03 µg/dl, nenhum dente foi 

perdido e a MNI acompanhou a MPS. PS e IP pioraram de forma muito importante 

e IG piorou de forma pouco significativa e o quadro foi de piora clínica. 

Sujeito C13: Nesse indivíduo, todos os parâmetros periodontais ( MPS, MIP, 

MIG e MNI) melhoraram de forma sutil; entretanto na MPS houve um aumento de 

8,98% do total de sítios com sondagem ≤ 3 mm, na MIG um aumento de 10,26% na 

quantidade de sítios com os escores mais baixos (1 e 2), enquanto na MIP não 

ocorreram variações significativas. Nenhum dente foi perdido durante o experimento, 
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o cortisol salivar diminuiu de 0,24 para 0,18 µg/dl, e a MNI seguiu a MPS. Pode-se 

caracterizar o quadro como melhora clínica, pois embora as médias dos parâmetros 

tenham exibido melhoras sutis, a distribuição de sítios na PS e IG foi favorável no 

exame final. 

 

Análise inter-grupos 

Comparando-se os grupos controle e experimental pela variação dos 

parâmetros periodontais ocorrida entre o exame inicial e final no período 

experimental não houve significância estatística para profundidade de sondagem 

(PS), nível de inserção (NI), número de dentes perdidos (NDP) e nível de cortisol 

(NC). Entretanto , para o índice de placa (IP) e índice gengival (IG) as diferenças 

foram grandes com significância estatística. 

O fato de não ter ocorrido mudanças significativas na PS era de certo ponto 

até esperado, tendo em vista que o período experimental foi um período curto, 

tornando remota a possibilidade de que essas profundidades se alterassem de 

forma substancial, embora na análise individual tenha ocorrido para certos 

indivíduos um agravamento. 

Certamente existem fatores outros que podem influenciar na PS, como o 

próprio estado inflamatório gengival além de alguns de natureza psicológica – como 

refere o pressuposto do presente trabalho - e assim nem todo aumento nessa 

profundidade reflete, necessariamente, perda real de inserção. 
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ANEXO 5 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 

 

 

Essa pesquisa tem com objetivo avaliar os efeitos da terapia psicológica em 

pacientes com a doença periodontal (doença que inflama e destrói os tecidos que 

suportam os dentes). O tratamento periodontal do dia a dia consiste inicialmente do 

preparo inicial (basicamente raspagem, controle da higiene bucal) e posteriormente 

intervenções cirúrgicas se necessário. A presente pesquisa visa investigar se fatores 

psicológicos influenciam na evolução da doença periodontal. Será medido o nível de 

estresse dos participantes através de um teste psicológico. Também ocorrerá a 

coleta de saliva que é feita com um rolinho de algodão para se verificar seu nível de 

um hormônio , o cortisol, um dos indicadores de estresse. Haverá um exame inicial 

odontológico que consistirá do exame clínico. Toda a parte odontológica ficará a 

cargo do Prof. Dr. Sebastião Luiz Aguiar Greghi, docente da Disciplina de 

Periodontia da FOB-USP. Como os sujeitos dessa pesquisa comporão 2 grupos, 

sendo que um dos grupos (por sorteio) será submetido à 12 sessões de tratamento 

psicológico (psicoterapia) em grupo, pela autora da pesquisa, a psicóloga professora  

Ms. Mônica Perri Kohl Greghi, solicitamos o seu consentimento para esses 

atendimentos caso você esteja incluído no grupo sorteado. O grupo não sorteado 

esperará o tempo de atendimento psicológico (período experimental) para se 

atendido na odontologia. Nenhum dos grupos terá atendimento odontológico durante 

o período experimental. Os desconfortos psicológicos desta pesquisa referem-se a 

alguns estados de maior sensibilidade emocional que podem vir à tona no decorrer 

da psicoterapia. Os desconfortos físicos estão relacionados ao processo sondagem, 

presentes normalmente em qualquer tratamento periodontal. A coleta de saliva é 

muito simples, bastando ficar com um rolinho de algodão na boca por 2 minutos. 

Esta pesquisa gera como benefício do aumento do conhecimento sobre essa 

alternativa de tratamento (psicológico) associado com o tratamento odontológico 

“normal”, podendo ajudar você e outros pacientes. Esclarecimentos junto à 

Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de 

São Paulo, ou pelo telefone (14) 3235-8278. Em caso de desistência de sua parte, 

mesmo durante a pesquisa, o tratamento odontológico será feito da mesma forma. 

Quaisquer reclamações ou dúvidas em relação à sua participação na pesquisa, 
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poderá ser esclarecida junto ao com o Comitê de Ética em Pesquisa em seres 

humanos da FOB-USP, no endereço Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 (sala 

no prédio da biblioteca) ou pelo telefone (14) 3235-8356. Toda a pesquisa será feita 

de forma sigilosa, preservando completamente sua identidade. Todo o tratamento 

periodontal será realizado na clínica da Disciplina de Periodontia da FOB e os 

demais tratamentos odontológicos serão realizados após o devido encaminhamento 

para as clínicas das demais disciplinas da FOB. As sessões de psicoterapia 

ocorrerão na clínica da psicóloga autora desta pesquisa. 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 

_____________________________________________, portador da cédula de 

identidade ____________________________, após leitura minuciosa das 

informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos 

detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não 

restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLRECIDO concordando em participar da pesquisa 

proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a 

qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar 

de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas 

tornaram-se confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9º do 

código de Ética Odontológico). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo 

 

Bauru, ______ de _______________________ de _________. 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa Assinatura do Autor 

 

 

 


