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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de um Acompanhamento 

Terapêutico realizado como parte do tratamento de um paciente com 

diagnóstico de dependência de sexo. Neste trabalho a clínica do 

Acompanhamento Terapêutico é entendida como uma prática inclusiva, móvel 

e que produz movimento, portanto com alto potencial de promoção de saúde. O 

enfoque teórico utilizado foi o da psicoterapia corporal, especificamente com a 

abordagem da Análise Bioenergética, desenvolvida por Alexander Lowen. Esta 

abordagem combina os princípios fundamentais da psicanálise com o trabalho 

direto no organismo a partir do seu desenvolvimento energético, emocional e 

relacional. A intenção neste acompanhamento foi de aplicar a Análise 

Bioenergética com seu potencial terapêutico e ao mesmo tempo respeitar  

princípios de intersubjetividade, inclusão social e ética. A ação terapêutica foi 

favorecer uma aproximação do indivíduo com dimensões de sua 

personalidade, como movimento, sentimento e auto-expressão e assim 

contribuir para o processo de circular pela vida e em suas relações pessoais 

apesar das dificuldades psíquicas que se encontram. O acompanhamento 

terapêutico aconteceu por 10 (dez) meses. As mudanças ocorridas foram 

constatadas pela observação subjetiva da acompanhante terapêutica e outros 

profissionais da equipe do Proad através de manifestações verbais do paciente 

e também pela transformação concreta da rotina do paciente. Em síntese 

caracterizam-se mudanças como: melhora na auto-percepção, no contato 

social, maior maturidade e fortalecimento do ego, possibilidade de realização, 

além da retomada de atividades, tais como, faculdade, trabalho e atividade 

física. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work was to describe the experience of a Therapeutic 

Accompaniment as part of the treatment of a patient diagnosed with sex 

addiction. In the present study, the use of the Therapeutic Accompaniment is 

understood as an inclusive practice, mobile and producer of movement, 

therefore with high potential for health promotion. The theoretical emphasis was 

corporal psychotherapy, especially the approach of Bioenergetics Analysis 

developed by Alexander Lowen. This approach combines the fundamental 

principles of psychoanalysis with the direct work on the patient’s body through 

his energetic, emotional and relational development. The purpose of this 

Therapeutic Accompaniment was to apply Bioenergetics Analysis with its 

therapeutic potential, respecting at the same time the principles of 

intersubjectivity, social inclusion and ethics. The therapeutic action aimed the 

promotion of an approximation of the individual with some dimensions of his 

own personality such as movement, feeling and self-expression, thus 

contributing to the whole process of interaction in life and personal relations 

despite the present psychic difficulties. The Therapeutic Accompaniment took 

place for ten (10) months. The changes occurred in the patient were noticed by 

the subjective observation of the therapeutic attendant as well as the Proad 

team through the patient’s verbal manifestations and by the concrete 

transformation of the patient’s routine. Summarizing, there were changes such 

as improvement in self-perception, in social contact, increased maturity and Ego 

strengthening, possibility of self-accomplishment as well a return to activities 

like going to the university, working and performing physical activities. 

 

Key words: Therapeutic Accompaniment, Bioenergetics Analysis, Addiction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há um interesse crescente nas últimas décadas entre os profissionais da área 

da saúde em desenvolver pesquisas sobre tratamento das dependências não-

químicas. Novas descobertas são debatidas no meio científico e também na 

comunidade em geral. (SILVEIRA, 1996) 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o Acompanhamento Terapêutico 

como uma técnica que pode contribuir significativamente no tratamento das 

dependências. Por meio deste relato de caso, de dependência de sexo, 

pretende-se demonstar o potencial terapêutico e a capacidade de promoção de 

saúde dessa clínica. 

O primeiro grande desafio ao lidarmos com as dependências não-químicas 

começa com a própria caracterização do fenômeno. Há pouca literatura 

desenvolvida e ainda pouco consenso sobre a compreensão desse tema. 

(SILVEIRA, 1996)  

A complexidade do fenômeno dependência e o pouco conhecimento sobre o 

assunto justificam a diversidade de tratamento e a multiplicidade de 

referenciais teóricos utilizados para a compreensão do problema. Porém, 

nenhum modelo de tratamento pode ser considerado superior aos demais.  

Neste trabalho a técnica do acompanhamento terapêutico foi aplicada com o 

enfoque da psicoterapia corporal, Análise Bioenergética. O tema central é o 

conceito de movimento, configurado pelo próprio ato de acompanhar, 

corporalmente, o indivíduo com sofrimento psíquico. 

O movimento rompe as barreiras do sofrimento psíquico e desenvolve uma 

saída criativa e viável para os impasses terapêuticos presentes em cada 

atendimento. A técnica do acompanhamento terapêutico proporciona ao 

profissional do serviço de saúde mental a possibilidade do movimento e da 

expressão naquele sujeito que manifesta dificuldades na ação. (PITIÁ, 2003) 
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Segundo Pitiá (2003), o acompanhante terapêutico, durante o processo de 

atendimento tem a função terapêutica de possibilitar o resgate de um corpo 

“vivo”, que se expressa particularmente nas situações reais do dia-a-dia, 

demonstrando as emoções de forma espontânea, inerente ao estado que o 

indivíduo se encontra – com a mobilidade constituída, auto-reguladoras. Ou 

seja, o objetivo é auxiliar o indivíduo a estar na vida, em movimento, apesar de 

suas dificuldades psíquicas. E assim, experimentar novas formas de 

convivência e de funcionamento sexual.   

A partir desta prática clínica, levantam-se questões teóricas e práticas 

referentes às técnicas e abordagens no tratamento das dependências não-

químicas utilizadas atualmente. 

A proposta do enfoque teórico da psicoterapia corporal permite uma atitude 

terapêutica ativa frente ao cliente. Na relação terapêutica, o terapeuta, diante 

das resistências evidenciadas, propõe exercícios expressivos, posturas, 

alongamentos ou intervenções corporais por  meio de toques terapêuticos, 

objetivando trabalhar as tensões musculares do paciente, possibilitando o 

desbloqueio físico, e portanto, corporal e emocional – conforme a visão da 

unidade funcional mente-corpo, que podemos visualizar na diagramação 

abaixo: 

 

 

Mente / pensamento 
Consciência cerebral 

 

Corpo / sentimentos 
Consciência expandida 

 

    

  
Inconsciente / 

Processos 
energéticos corporais 

 

  

Fontes: LOWEN (1982; p.124) 
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A aplicabilidade terapêutica do acompanhamento terapêutico, consoante com 

essa idéia, segundo Pitiá, 2003, é possibilitar ao acompanhado uma ampliação 

de sua auto-expressão, seguindo-o em seus movimentos, dentro de um 

universo simbólico e de suas relações sociais. Desta forma, o terapeuta que 

realiza o acompanhamento terapêutico escuta as palavras do paciente e 

observa seus gestos, objetivando o resgate psicossocial. 

No Programa de Orientação e Atendimento ao Dependente - Proad o 

estabelecimento de um programa terapêutico baseia-se na avaliação individual 

de cada caso e inclui dimensões médica, psicoterápica e social.  

O caso que será apresentado neste trabalho diz respeito à elaboração de um 

programa terapêutico específico proposto pela equipe do Proad ao paciente R.   
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CAPÍTULO I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E 
CONCEITUAÇÃO 
 

1.1 Análise Bioenergética  
 

1.1.1 Definição e Contexto Histórico 
 

A Análise Bioenergética é uma psicoterapia somática baseada na premissa de 

que não existe separação fundamental entre mente e corpo. Possibilita uma 

compreensão unificada da personalidade em termos do corpo e seus 

processos energéticos utilizando-se de princípios combinados da psicanálise 

(dinâmica da transferência e da contratransferência e a importância da relação 

terapêutica no processo de tratamento) e do trabalho corporal: nos níveis do 

somático, do desenvolvimento e da relação. (WEIGAND, 2005) 

 

A Análise Bioenergética é uma teoria, desenvolvida em 1953, por dois alunos 

de Reich, Alexander Lowen e John Pierrakos. (LOWEN, 1982). 

 

Reich foi discípulo de Freud e colaborou com o desenvolvimento da 

psicanálise. Desenvolveu o conceito de análise de caráter e análise das 

resistências, além de apresentar aspectos importantes da transferência 

(REICH, 1995). Na década de 1930, Reich criou uma técnica para aprofundar e 

liberar a respiração com o intuito de intensificar a experiência emocional. A 

observação do corpo e de suas expressões passa a ser importante para o 

trabalho terapêutico associado à escuta, proposta pela psicanálise. Surge, 

então, a combinação entre psicanálise e observação do corpo (SHARAF, 

1983). Os trabalhos científicos desenvolvidos por Reich, ao longo de sua vida 

foram: a análise de caráter (1923-1934), a vegetoterapia caractero-analítica 

(1934-1939) e a orgonoterapia (1939-1957). (BEDANI, 2002). 

 

Em 1942, nos Estados Unidos, Lowen conheceu Reich e seus trabalhos. 

Motivado pela terapia reichiana, e com a intenção de dar continuidade a sua 
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formação, Lowen foi estudar medicina na Suíça, em 1947-1951 por 

determinação do próprio Reich. Ao retornar, Lowen, voltou a procurar Reich, 

que já se encontrava em outra fase de seu trabalho, e por questões políticas da 

época o envolvimento dos dois acarretaria em sérios problemas para Lowen 

exercer a medicina nos Estados Unidos. A necessidade de aprofundar as 

questões analíticas da teoria reichiana e outros aspectos fizeram com que 

Lowen decidisse seguir seus estudos. (LOWEN, 1982). 

 

Lowen e Pierrakos desenvolveram e transmitiram os conceitos do trabalho com 

o corpo e a análise de caráter. Em 1956, fundaram o Instituto de Análise 

Bioenergética em Nova York. A parceria, porém, se desfez em 1972 pois a  

abordagem espiritual, presente nos estudos de Pierrakos não era 

compartilhada por Lowen. (LOWEN, 1982). 

 

Desde a saída de Lowen da presidência, em 1996, o Instituto de Análise 

Bioenergética se estabelece em Zurich, Suíça. 

 

Na década de 1980, a Análise Bioenergética chega ao Brasil. Por meio de 

grupos para formação de terapeutas, organizados por Liane Zink e Myrian 

Campos. Atualmente, duas instituições oferecem treinamento em Análise 

Bioenergética na cidade de São Paulo e outras em Ribeirão Preto, Americana, 

Brasília, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Recife, João Pessoa 

e Natal. (WEIGAND, 2005) 

 
1.1.2 Pressuposto Teórico e Técnicas 
 

No desenvolvimento de seus trabalhos corporais, Lowen (1982) propôs 

trabalhar com o corpo na posição vertical, diferente de Reich que trabalhava 

com o corpo na posição horizontal. Assim desenvolve-se uma nova técnica, a 

técnica do grounding. O conceito de grounding apresenta a noção de que as 

pernas originam não apenas sensações físicas, mas também sentimentos. 

Pernas firmes, com energia e bem plantadas no chão, implicam em uma 

percepção de si mesmo e da realidade externa que resulta no sentimento de 
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segurança. Conceito, este, fundamental no desenvolvimento da teoria da 

Análise Bioernegética. (WEIGAND, 2005) 

 

A Análise Bioenergética é a combinação dos princípios fundamentais da 

psicanálise com o trabalho direto no organismo e seu desenvolvimento 

energético, emocional e relacional. Dando sequência à proposta de Reich 

(1995) de uma psicoterapia que lida com as bases biológicas das neuroses, a 

Análise Bioenergética centra-se nos processos biológicos envolvidos na saúde 

e na energia que alimenta esses processos, ou seja, se baseia na proposta de 

identidade funcional. (OELMAN, 1988; WEIGAND 1998, 1999; VENTLING 

2002; GUDAT 2002). 

 

Lowen (1977) afirma que nós somos os nossos corpos e também nossos 

pensamentos, emoções, sensações e ações. As defesas psicológicas usadas 

para lidar com a dor e o estresse, tais como racionalizações, negação e 

supressões também são ancoradas no corpo e aparecem como padrões 

corporais cronicamente rígidos. Tais padrões, juntamente com as 

representações mentais, crenças e valores que os sustentam, constituem a 

estrutura de caráter que influencia a auto-percepção física, a auto-estima, a 

auto-imagem e o intercâmbio com o ambiente. Estes padrões se tornam 

inconscientes e passam a fazer parte da própria identidade da pessoa, 

impedindo que ela consiga se modificar, mesmo que entendendo a natureza do 

problema.  

 

A identidade funcional , entre o caráter psíquico e a estrutura corporal, foi então 

concebida como a chave para a compreensão  da personalidade ao  permitir 

que o terapeuta lesse o caráter ,a partir do corpo, e explicasse a atitude 

corporal através de suas representações psíquicas e vice-versa. 

 

A definição de caráter apresentada por Lowen (1977): 

 

“As funções integradoras, sintetizadoras e organizadoras do ego estão 

significativamente envolvidas em determinar o caráter. Através dessas funções 
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os estímulos e impulsos são analisados e organizados. Alguns têm permissão 

de se expressar diretamente, enquanto outros são tolerados apenas em uma 

forma alterada. Traços permanentes de caráter são perpetuações de impulsos 

originais em uma forma modificada, sublimações ou reações contra eles. 

Assim, algumas atitudes de caráter, que permanecem ser instintivas, servem a 

uma função defensiva e as defesas são instituídas não só contra os impulsos 

do id, mas também contra sentimentos, especialmente ansiedade e até mesmo 

contra as próprias defesas.”  

 

Há uma breve descrição, proposta por Lowen (1987) sobre os princípios 

fundamentais da Análise de Caráter: 

 

1- O comportamento do paciente no presente momento é o foco primário. 

2- A análise deve seguir do superficial para o profundo. Períodos mais 

recentes devem ser analisados antes dos primitivos. 

3- Isto significa que questões sexuais são a primeira preocupação do 

terapeuta, porque é ali que o paciente se encontra agora. 

4- Questões infantis não podem ser resolvidas até que o conflito edipiano 

seja plenamente elaborado, compreendido e trabalhado. 

5- Transferências e Resistências estão presentes e são grandes 

problemas. 

 

A leitura corporal proposta pela análise bioenergética acontece pela 

observação da energia, intensidade, fluxo ou bloqueio, capacidade de conter 

energia (auto-controle), centramento (auto-conhecimento) e grounding (contato 

com a realidade interna e externa). (WEIGAND, 2005) 

 

O trabalho proposto, com as tensões musculares, tem como objetivo auxiliar o 

indivíduo a entender como é que suas atitudes psicológicas são condicionadas 

pela couraça ou rigidez do corpo, sendo assim, vivenciando a expressão dos 

sentimentos reprimidos ao mobilizar os músculos contraídos que restringem e 

bloqueiam sua manifestação. Uma vez que a liberação acontece os sintomas 
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podem ser aliviados e há disponível energia necessária para o processo de 

mudança. (LOWEN, 1977) 

   

O objetivo da psicoterapia é o de uma pessoa cheia de vida, seja capaz de 

vivenciar e expressar, adequadamente, prazeres e dores, alegrias e tristezas, 

raiva, amor e sexualidade. O prazer de estar plenamente vivo fundamenta-se 

no estado vibratório do sistema vegetativo, sendo percebido na 

expansão/contração pulsátil do organismo, inclusive do sistema vegetativo, 

respiratório, circulatório e digestivo. A atitude vibratória é responsável por 

ações espontâneas, liberação emocional e funcionamento interno harmônico. 

(LOWEN, 1982) 

 

O terapeuta possui uma segunda linguagem, com o uso da psicoterapia 

corporal, com a qual pode se comunicar com o cliente. Esta segunda 

linguagem possibilita reviver as relações primárias do cliente e alcançar mais 

facilmente um nível mais profundo de experiência de que aquele obtido com a 

abordagem verbal. (LOWEN, 1982) 

 

A análise bioenergética propõe tipos de caráter, a partir da teoria reichiana que 

tem origem nas fases do desenvolvimento infantil definidos pela psicanálise. 

Apresenta, portanto, as defesas/couraças como um processo do 

desenvolvimento. 

 

Reconhece que nenhum indivíduo é um tipo “puro”, embora freqüentemente 

haja um padrão que domine a personalidade. Podemos apresentar a 

classificação como uma constelação de atitudes e traços que estarão 

presentes em algum grau em quase todas as pessoas. (LOWEN, 1982) 

 

A análise bioenergética classifica os diversos tipos de estrutura em cinco tipos 

básicos. Segundo Lowen (1982), cada um deles com um padrão peculiar de 

defesas tanto a nível psicológico quanto a nível muscular. Os cinco tipos são: 

esquizóide, oral, psicopático, masoquista e rígido.  
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- Caráter Oral:  

Indivíduos que apresentam uma estrutura de personalidade que contém muitos 

traços típicos da primeira infância. Há tendência a depender dos outros, 

agressividade precária e sensação interna de que precisa ser carregado, 

apoiado, cuidado. 

 

- Caráter Psicopático:  

Indivíduo com uma estrutura de personalidade complexa. A negação do 

sentimento aparece como característica essencial. O ego, ou a mente volta-se 

contra o corpo e seus sentimentos, principalmente aos de natureza sexual 

porque volta-se para a própria imagem. Outro aspecto relevante é a motivação 

de poder e a necessidade de dominar e controlar. 

 

- Caráter Masoquista:  

Um indivíduo que sofre e lamenta-se, que se queixa e permanece submisso. A 

característica predominante é a submissão. Sentimentos intensos de despeito, 

de negatividade, de hostilidade e superioridade estão presentes. 

 

- Caráter Rígido: 

 Um indivíduo sempre alerta contra situações onde possam aproveitar-se dele, 

onde possa ser usado ou enganado. Apresenta características como ambição, 

competitividade, agressividade. Bom contato com a realidade. Conflito entre 

ceder ao desejo e perder a liberdade.  

 

O caráter esquizóide será apresentado a seguir. A descrição deste tipo não 

apresenta mais do que um esboço, dado que o caráter é bastante complexo, 

mencionando apenas os aspectos mais amplos. 

 

1.1.3 Caráter esquizóide 
 

O termo esquizóide deriva de esquizofrenia e denota um indivíduo cuja 

personalidade possui tendências à formação do estado esquizofrênico. Estas 

tendências são as seguintes: (1) cisão no funcionamento unitário da 
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personalidade. Por exemplo, o pensamento tende-se a se dissociar dos 

sentimentos; o que a pessoa pensa parece ter pouca ligação com aquilo que 

sente ou como o modo pelo qual se comporta; (2) refúgio dentro de si mesmo, 

rompendo ou perdendo contato com a realidade externa. O individuo 

esquizóide não é esquizofrênico e poderá mesmo nunca vir a sê-lo, mas estas 

tendências estão ali, em sua personalidade, em geral bem sedimentadas. 

(LOWEN, 1982) 

 

O termo esquizóide descreve a pessoa cujo senso de si mesmo está diminuído, 

cujo ego é fraco e cujo contato com seu corpo e sentimentos está reduzido em 

grande parte. (JOHNSON, 1994)    

 

Costuma ser criativo, imaginativo, acredita em fantasias e utopias como 

realidade.  O individuo é particularmente sensível às questões de injustiças 

sociais. Busca trazer o que é do mundo psíquico para o mundo material 

embora com freqüência se entedie/despreze o mundo material. Indivíduos que 

compreendem bem o que significa existir e não existir. (LOWEN, 1979) 

 

A evolução do processo terapêutico, pela condição bioenergética, acontece 

através da pulsação, que é a utilização da energia retida. Desta forma a 

pulsação possibilita trazer ordem e materialização para as qualidades criativas 

e espirituais de sua essência. Enfrentar a fragmentação e a cisão, que o 

impede de se manifestar e se sentir completo neste campo humano/material. 

(LOWEN, 1979) 

 

1.1.3.1 Condição Bioenergética da estrutura esquizó ide 
 

A energia está retida aquém das estruturas periféricas do corpo, a saber, longe 

dos órgãos que fazem contato com o mundo exterior: rosto, mãos, genitais e 

pés. Estes encontram-se, em parte desconectados do centro, em termos 

energéticos, pois a excitação do centro não flui direto para esses membros e 

órgãos, sendo bloqueada por tensões musculares crônicas situadas na base da 

cabeça, nos ombros, na pelve e nas articulações dos quadris. As funções que 
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estes órgãos desempenham tornam-se, portanto, dissociadas dos sentimentos 

existentes no centro da pessoa. (LOWEN, 1982) 

 

A carga interna tende a se enrigecer na área central, na parte interna do corpo. 

Em conseqüência disto, é fraca a formação de impulsos. Não obstante, a carga 

é de matriz explosiva “dada sua compressão”, podendo irromper violentamente 

ou na forma de fragmentação interna. Isto acontece se as defesas não 

conseguem conter o corpo e este se vê inundado por uma quantidade de 

energia que não consegue manipular. (LOWEN, 1982) 

 

A defesa consiste em um padrão de tensões musculares que mantém a 

personalidade unida por meio de um impedimento sobre as estruturas 

periféricas para que não se encham de sangue ou energia. Estas tensões 

musculares são as mesmas que as anteriormente descritas como sendo as 

responsáveis pelo fato dos órgãos periféricos estarem isolados do contato com 

o centro. Há, energeticamente, uma cisão do corpo na altura da cintura, resulta 

daí uma falta de integração entre as partes superior e inferior. (LOWEN, 1982) 

 

1.1.3.2 Aspectos físicos do esquizóide 
 

Na maioria dos casos, o corpo é estreito e contraído. As principais áreas de 

tensão localizam-se na base do crânio, nas articulações dos ombros, nas 

articulações pélvicas e ao redor do diafragma. A face tem uma aparência de 

máscara. Os olhos, embora não sejam vagos como os dos esquizofrênicos, 

não tem a vivacidade normal e nem contatuam com os demais. Os braços 

pendem como apêndices mais do que como extremidades extensivas do corpo. 

Os pés estão contraídos e frios; é comum os pés serem revirados (virados para 

dentro ou para fora); o peso do corpo está jogado nas bordas externas dos 

mesmos. (LOWEN,1982) 
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1.1.3.3 Cognição do esquizóide 
 

 O isolamento de pensamentos e sentimentos com formas abstratas são bem 

desenvolvidos, as operações concretas em relação ao mundo psíquico são 

geralmente empobrecidas, a inteligência social é reduzida.  

1.1.3.4 Correlatos Psicológicos 
 

O senso de si mesmo é inadequado, há falta de identificação com o corpo. A 

pessoa não se sente conectada nem integrada. O afeto é isolado e/ou  

 

reprimido, o indivíduo não sabe como se sente e pode parecer frio/morto e fora 

do contato com ele mesmo. (JOHNSON, 1994) 

 

A tendência à dissociação, representada em nível corporal pela falta de 

conexão somática entre a cabeça e o resto do corpo, produz uma divisão na 

personalidade na forma de atitudes antagônicas.  

 

O caráter esquizóide se apresenta hipersensível devido a um limite precário em 

torno do ego, o que é a contrapartida psicológica da falta de carga periférica. 

Esta fraqueza reduz a resistência às pressões vindas de fora, forçando a 

pessoa a se refugiar nas auto-defesas. O indivíduo experiência um medo 

crônico, e frequentemente terror, que o protegem de uma angústia primitiva 

relativa à questão existencial (existir/não existir). O caráter esquizóide, além 

disso, apresenta uma pronunciada tendência a evitar relacionamentos íntimos 

e afetuosos. Estes são, na realidade, já difíceis de serem estabelecidos por 

causa da falta da energia das estruturas periféricas de contato. (LOWEN,1979) 

 

Há uma inabilidade de construir contato íntimo e social sustentado. Os outros 

são vistos como ameaçadores e não-aceitadores, além de mais poderosos que 

o EU. O EU/Self é experienciado como perigoso, talvez, como repulsivo, que 

cause desgosto ou como mau. (JOHNSON, 1994) 
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1.1.3.5 Constelação de sintomas do esquizóide 
 

 Os sintomas apresentados pelo indivíduo de estrutura esquizóide são: 

Ansiedade crônica, comportamento evitativo, conflito sobre contato social, 

comportamento auto-destrutivo e de alto risco. (JOHNSON, 1994) 

 

1.1.3.6 Mecanismos de defesa do esquizóide 
 

As defesas encontradas no comportamento do indivíduo esquizóide são: 

Projeção, intelectualização, “espiritualização”, isolamento do afeto, dissociação 

e estado de fuga. (JOHNSON, 1994) 

 

O indivíduo pode apresentar memória fraca especialmente para eventos 

interpessoais, conflito e infância. (JOHNSON, 1994) 

1.1.3.7 Fatores Históricos e Etiológicos  
 

Segundo Lowen (1982), em todos os casos, há evidência inequívoca de ter 

ocorrido rejeição no inicio da vida, por parte da mãe, que foi sentida como  

ameaça à sua vida. A rejeição, muitas vezes também, é acompanhada de uma 

hostilidade encoberta.  

 

A rejeição e a hostilidade criam o medo, no paciente, de que toda tentativa de 

auto-afirmação conduzam a este aniquilamento. 

 

O indivíduo de estrutura esquizóide se desenvolveu com recursos limitados na 

infância o que resulta em retraimento e introspecção. O bloqueio das mais 

básicas expressões da existência e do fluxo da energia da realidade externa, 

causa morbidez e desconexâo. A história revela a falta de um sentimento 

positivo cheio de segurança e alegria. São comuns, durante a infância, os 

terrores noturnos. (LOWEN, 1982) 
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Apresentada a história, entende-se que a criança não encontrou outra 

alternativa senão  a de dissociar-se da realidade (intensa vida de fantasia) e de 

seu corpo (inteligência abstrata) a fim de sobreviver, uma vez  que os 

sentimentos predominantes foram o  terror e uma fúria assassina. A criança 

encarcerou seus sentimentos todos  para defender a si mesma. 
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1.2   ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 
 

1.2.1 Histórico 
 
A clínica do acompanhamento terapêutico, no Brasil, surgiu na década de 70, e 

foi influenciada pelos movimentos antipsiquiatricos que agitavam a Europa e os 

EUA na década anterior. Tais movimentos criticavam as formas de tratamento, 

exclusão e contenção utilizadas no tratamento da loucura e propunham novas 

relações, criando espaços inovadores de acolhimento e escuta para o louco. 

 

A necessidade de dar maior sustentação ao paciente com o sofrimento 

psíquico interno, propiciando atenção mais personalizada, afetiva e técnica, 

permitiu o surgimento dessa nova clínica, um novo recurso no tratamento das 

psicoses. 

 

Rolnik (1997) afirma que as condições desumanas e ineficazes do tratamento 

psiquiátrico asilar geraram uma convulsão entre os profissionais que atuavam 

nessa área: 

 

“(...) era preciso criar possibilidades reais de vida não doente. A figura do 

acompanhante terapêutico (AT) se delineia como uma das atualizações dessa 

necessidade. Esta é sua genealogia” (p.87) 

 

No final da década de 60 surgiram as primeiras comunidades terapêuticas no 

RJ, SP e PA, servindo-se do trabalho do auxiliar psiquiátrico. Segundo Ibrahim 

(1991), o auxiliar psiquiátrico sai dos limites institucionais adquirindo uma nova 

dimensão, passando a trabalhar diretamente com o paciente em seu cotidiano. 

 

O trabalho do auxiliar psiquiátrico, mais tarde chamado amigo qualificado e 

posteriormente de acompanhante terapêutico foi se solidificando e se tornando 

um recurso importante no tratamento de pacientes psiquiátricos. 
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É interessante ressaltar que as mudanças na denominação estão intimamente 

relacionadas ao percurso realizado para se chegar ao acompanhamento 

terapêutico propriamente dito e na definição do acompanhado.  

 

Segundo Zilberleib (2005) o termo acompanhante terapêutico surgiu por um 

entendimento dos próprios acompanhantes terapêuticos de que não estariam 

mais vinculados exclusivamente à pratica psiquiátrica. 

 

Tal alteração do termo está vinculada também a um entendimento do trabalho 

como algo que se faz terapêutico a partir da relação, do acompanhar, do estar, 

vivenciar junto. Barretto (1997) nos fala sobre a etimologia da palavra 

acompanhar. 

 

“A origem da palavra acompanhar vem do latim, cum:comer, e panis: pão. Ou 

seja, comer do mesmo pão. Assim, acompanhar implica comermos do mesmo 

pão, compartilhamos experiências com os nossos acompanhados, o que, ao 

longo do tempo, pode levar à constituição de um vínculo bastante intenso”. 

 

Carrozzo (1991) afirma que a denominação acompanhante terapêutico designa 

melhor a atividade desenvolvida, sendo um termo não mais definido por 

continência oferecida (amizade), mas sim, por uma ação, uma ação junto a 

outra pessoa: o acompanhar. 

 

O acompanhado não é mais um doente que precisa ser curado e o 

acompanhante terapêutico também não é mais um auxiliar médico na tarefa de 

curar esse paciente. Essa nova forma definida por Zilberleib (2005) como uma 

“vertente subjetiva” em que se busca “o estabelecimento do vínculo afetivo e a 

oferta ao paciente da escuta diferenciada”. A idéia é poder ouvir o 

acompanhado, sua loucura e não tentar reprimi-la ou controlá-la. O vínculo 

terapêutico e a proximidade da relação acompanhante-acompanhado 

possibilitam uma potencialização do tratamento: 
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“(...) a proximidade da relação terapêutica da vida familiar do paciente, no 

acompanhamento terapêutico, nos permite ter um contato maior com os 

aspectos da patologia em jogo, levando a uma potencialização do tratamento” 

(ZILBERLEIB, 2005 p.12-13) 

 

A clínica do acompanhamento terapêutico tem início visando complementar o 

tratamento de pacientes psiquiátricos, buscando promover a inserção desse 

paciente num social, de fato, socializante e não aprisionante, cristalizado e 

excludente, como ocorria no tratamento psiquiátrico tradicional. 

 

Barreto (1997) enfatiza que “Gradualmente o acompanhamento terapêutico foi 

se constituindo como um recurso a mais no tratamento de pessoas em crises. 

Dada a complexidade dos fenômenos destas crises e o volume de angústia 

mobilizado, percebeu-se que as terapias tradicionais – individual e grupo – não 

eram suficientes em determinados casos.” (p.12) 

 

Assim, uma atenção, mais próxima e personalizada, que desse ao paciente 

uma certa continência, tanto psíquica quanto física, e que o acompanhasse no 

resgate de laços afetivos, familiares e sociais ,estaria promovendo a ampliação 

de seus  “horizontes” e criaria, desta forma, novas possibilidades de 

manifestações subjetivas e interações sociais.Esta prática  configura-se como 

um complemento dos tratamentos já existentes, trazendo ganhos inequívocos 

para o acompanhado.  

 

Acompanhar é poder escutar a particularidade da experiência de cada paciente 

pondo-se ao lado, sem pressa e expectativa. Sair com um paciente é tão 

operativo quanto ficar em casa, desde que a escolha do gesto do 

acompanhante parta do que este entenda ser o momento particular de seu 

paciente. Apesar de sabermos que o projeto do acompanhamento é de 

restabelecer pontes com o mundo, isso acontecerá no ritmo que essas 

construções-reconstruções forem possíveis, só cada experiência poderá definir. 

(BERGER, 2002) 
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1.2.2 Conceituação 
  

Acompanhamento terapêutico é uma técnica de intervenção analítico-

assistencial, que parte de uma concepção psicoanalítica de cuidar do psíquico 

e propõe formas assistencialistas de intervenção. Uma das suas 

especificidades consiste em realizar o trabalho fora dos contextos 

institucionais. (ROLNIK, 1994) 

 

Em termos gerais o acompanhamento terapêutico é uma técnica de 

intervenção que busca contribuir no processo de re-inserção social e que o 

acompanhante terapêutico realiza seu trabalho no social. E que sua tarefa 

consiste em tecer, junto com o acompanhado, redes para as quais seus 

investimentos façam sentido, de tal modo que o que era subjetividade 

petrificada possa vir a revitalizar-se, o que era desejo despotencializado, 

reativar-se. A experimentação consiste em fisgar no contexto problemático que 

se delineia ao longo das errâncias do acompanhamento elementos que 

possam eventualmente funcionar como componentes dessas redes; identificar 

possibilidades reais de fazer a existência, do acompanhado, experimentar 

novos caminhos, de modo que territórios de vida possam vir a ganhar 

consistência. (BERGER, 2002) 

 

O ato de acompanhamento terapêutico exige um enfoque teórico por atrás 

daquele que acompanha, neste trabalho a abordagem escolhida foi a Análise 

Bioenergética, proposta por Alexander Lowen (1956). O que significa uma 

combinação do efeito da atividade concreta em um nível somático, associado 

ao procedimento analítico, de escuta, ao nível psíquico. Assim, o paciente 

adquire novas experiências com as realizações dos movimentos corporais, que 

trazem memórias afetivas de traumas sofridos em sua história, podendo então 

perceber que apesar de tê-las é possível, através de sua carga energética, 

continuar vivo e em movimento. 
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A ação de acompanhar em si já é um ato corporal uma vez que o atendimento 

se dá a partir de dois corpos (acompanhante e acompanhado), lado a lado em 

um contexto de interação social. (PITIÁ, 2002) 

 

1.2.3 Sistematização das Funções no Acompanhamento 
Terapêutico 
 

As funções do Acompanhamento Terapêutico foram sistematizadas da 

seguinte forma, por Eggers (1984), levando em conta as atividades 

propostas e os resultados alcançados: 

 

1. Conter o paciente; 

2. Oferecer-se como modelo de identificação; 

3. Fortalecer o Ego; 

4. Perceber, reforçar e desenvolver a capacidade criativa do paciente; 

5. Informar sobre o mundo objetivo do paciente; 

6. Representar o terapeuta; 

7. Atuar como agente ressocializador; 

8. Servir como catalisador das relações familiares.” (Mauer e Resnizky, 

1987:40-42) 

 

As funções do Acompanhante Terapêutico foram sistematizadas da 

seguinte forma: 

 

A) Com o paciente: 

1. Estar próximo do paciente. Diminuir o sentimento de solidão; 

2. Auxiliar o paciente a planejar, organizar o pensamento; 

3. Ajudar a estruturar hábitos. Reorganizar condutas mais adaptativas; 

4. Auxílio em decisões e responsabilidades; 

5. Estimular capacidades latentes; 

6. Ajudar na continuidade de atividades; 

7. Descoberta de limites; 



Site AT::: Acompanhamento Terapêutico ::: desde 05/08/2000 
 

 
24 

 

8. Atuar como ponto de contato entre paciente e família; 

 

B) Com a famíllia: 

1. Fomentar novas formas de comportamento no grupo familiar; 

2. Atuar na família baixando o nível de ansiedade; 

3. Avaliar o paciente na família, no seu meio ambiente; 

4. Avaliar as condições que a família oferece ao paciente; 

 

C) Com a equipe: 

1. Indicador sensível. Informar os efeitos da psicoterapia. (Eggers, 1984).  

 

1.2.4  Acompanhamento Terapêutico na abordagem da 
Análise Bioenergética 
 

A observação do corpo e de suas tensões musculares faz parte do 

acompanhamento, tanto quanto atividades que possam proporcionar vivências 

de expressão e liberação das tensões musculares/sentimentos reprimidos, e 

assim liberar energia para o movimento desejado. Portanto, tem-se como 

objetivo que o individuo possa reencontrar o seu corpo e aproveitar de toda a 

vida que há nele. (PITIÁ, 2003) 

 

Algumas características do acompanhamento terapêutico com enfoque na 

psicoterapia corporal foram definidas por Pitiá (2003), são elas: 

 

1- Leitura da expressão da angústia proveniente do corpo do paciente – 

leitura corporal. 

2- Escuta ativa – comunicação verbal e não verbal - percepção dos 

movimentos. 

3- Nos acompanhamentos a linguagem não verbal e o conteúdo da 

linguagem verbal estabelecem uma relação dinâmica e com significados. 

4- Há unidade entre corpo e mente. 

5- Acompanhante e acompanhado interagem no social. 
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6- O corpo é um veículo de comunicação social. 

 

Portanto, o Acompanhamento Terapêutico é o exercício da capacidade de 

observar e conhecer as conexões entre as ações realizadas pelo corpo.  

 

1.3 –  DEPENDÊNCIA 
 

Segundo o manual de referência diagnóstica em psiquiatria CID-10 (OMS, 

1994) o diagnóstico de dependência possui a seguinte definição: 

A dependência possui sinais e sintomas específicos. De modo geral, há alguma 

perda do controle sobre o uso de substância psicoativa, associado com 

sintomas de abstinência e tolerância. Para evitar o surgimento de tais sintomas, 

os usuários passam a consumir a substância constantemente e a privilegiar o 

consumo em detrimento de  outras coisas que antes valorizava.  

 

Atualmente, há uma importante discussão sobre a aplicação do conceito de 

dependência. Alguns autores defendem a idéia de que vive-se o momento das 

“novas adições (ou dependências)”. Inicialmente, o conceito de dependência 

era aplicado a substâncias psico-ativas. Agora, utilizado para outras categorias 

de comportamentos compulsivos como: jogo, sexo, comida e atividade física. 

Goodman (1990) identificou dificuldades para operacionalizar o conceito de 

“dependência” ou “adição” na teoria e prática da psiquiatria por falta de 

consenso em sua definição. Ele propõe a adoção de um conceito segundo o 

qual dependência é um comportamento que pode funcionar tanto para produzir 

prazer como para proporcionar uma fuga de descoforto interno, num padrão 

caracterizado por: 1. fracasso recorrente em controlar o comportamento 

(impotência); 2. manutenção do comportamento a despeito das consequências 

negativas (“unmanageability” – descontrole, incapacidade de administrar). 

Nesses conceitos mais amplos, a definição não requer mais tolerância e 

sintomas de abstinência, dando maior ênfase aos aspectos de compulsividade.  
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Dependência e desordens compulsivas e obsessivas se tornaram assim, 

bastante próximas e difíceis de distinguir. Aparentemente, o cerne da 

discussão e provavelmente o que deveria ser o critério central para a 

identificação de uma dependência é o fracasso nas tentativas de controle, ou 

seja: o indivíduo está involuntariamente comprometido com a “ativação 

psicotrópica” em questão (assumindo que possamos empregar o conceito de 

dependência fora do contexto do uso de substâncias exógenas). (GOODMAN, 

1990) 

A compulsão sexual merece destaque neste trabalho, uma vez que o paciente 

acompanhado possui esse comportamento. 

 

A dependência de sexo é caracterizada, segundo a escassa bibliografia, pela 

necessidade de fantasiar a todo momento sobre sexo, a compulsão sexual, ou 

desejo sexual hiperativo é uma forma patológica de vivenciar os impulsos 

sexuais. (VIEIRA, 2008)  

 

Os relacionamentos interpessoais, sociais são diretamente afetados, além de 

comprometer tarefas cotidianas como trabalho, estudo e vida familiar. Esse 

comportamento sexual compulsivo é aprendido ao longo da vida, associando a 

atividade sexual como caminho para diminuir ansiedades e preocupações. 

Essa dependência sexual pode significar uma perda de liberdade e de controle. 

(LORDELLO, 2008) 

 

A quantidade de atos ou fantasias sexuais não é, então, fator determinante 

para se delimitar a normalidade da expressão sexual. O que pode ser 

considerado normal é à vivência da sexualidade de forma plena e prazerosa, 

sem conflitos e angústias emocionais. (VIEIRA, 2008)  

 

Neste trabalho assume-se o conceito de tridimensionalidade, proposto pela 

equipe do Proad, para compreender o conceito de dependência. Com 

adaptações para o entendimento das dependências não-químicas.  
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A dependência é uma organização processual de um sintoma cuja origem é 

tridimensional: a substância psicoativa com suas propriedades farmacológicas 

específicas; o indivíduo, com suas características de personalidade e sua 

singularidade biológica e; finalmente, o contexto socio-cultural, onde se realiza 

este encontro entre indivíduo e droga. (SILVEIRA, 1996) 
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CAPÍTULO II – RELATO DE CASO 
 

2.1 Acompanhamento Terapêutico 
 

A idéia deste acompanhamento surgiu em uma reunião de equipe no 

encerramento do grupo de psicoterapia para dependentes de sexo, na qual 

discutíamos o encaminhamento adequado para cada um dos pacientes, como 

forma de continuidade ao tratamento. Foi apresentada a idéia do 

Acompanhamento Terapêutico para o paciente R., pois acreditava-se ser mais 

eficiente do que a psicoterapia individual, por haver uma grande dificuldade de 

R. de agir, apesar de apresentar uma boa capacidade de elaboração. Naquele 

momento R. se apresentava como alguém com muita habilidade no ato de 

pensar e pouca capacidade de realização.  

 

O Acompanhamento Terapêutico, por ser uma técnica intervencionista,  

proporcionaria ao paciente trabalhar o seu potencial saudável, auxiliando na 

realização de atividades possíveis, as quais se aproximariam de suas 

necessidades e desejos.  

 

“O compromisso do acompanhante terapêutico, como agente de saúde, é com 

o potencial saudável, a valência positiva, com o eixo vetorial voltado para a 

realidade. O compromisso assim é com a apropriação e re-apropriação dos 

sentidos, das percepções, tecendo a delicada arte de reinserir o cliente na 

trama das relações sociais, revigorando o fluxo da vida” (PITIÁ, 2003)  

 

2.2 Paciente  
 

Trata-se de um homem de 36 anos, solteiro, estudante que freqüenta o 

PROAD regularmente, há dois anos. Procurou o ambulatório devido ao quadro 

de dependência de sexo. Faz acompanhamento psiquiátrico e participa dos 

grupos de psicoterapia, coordenados pelo Dr. Aderbal Vieira. 
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Inicialmente R. apresenta diagnóstico de depressão e quadro intenso de 

dependência de sexo. A depressão, neste caso, se caracteriza pela anedonia, 

isolamento social e alteração de ciclo circadiano. 

 

R. relata não sentir vontade de sair de casa e passar as noites acordado. 

Diariamente e por muitas horas utiliza as salas de bate papo, por telefone, no 

período noturno. Inclusive na demonstração de sua “doença”, R. tem 

dificuldade de agir, ou seja, nem sempre realiza o sexo, nem mesmo a 

masturbação e sim o vivencia na forma de fantasia, e sob o aspecto 

homossexual. Apenas em alguns momentos tem a iniciativa de buscar 

parceiros, quando vai, sozinho, a saunas, a boates gays e ao “autorama”.  

 

Mesmo na ação demonstra interferência significativa de sua crença, que foi 

constituída em sua historia: Incapacidade de realização - “EU NÃO CONSIGO”. 

Diz se sentir incapaz de conquistar alguém. Quando uma relação sexual se 

concretiza é atribuída pela iniciativa do outro, que é definido como alguém 

inferior e desinteressante. Refere-se a sensação de fracasso, por apresentar 

atitude passiva e de submissão. 

 

Outro aspecto de destaque é o uso indiscriminado de medicamentos para 

impotência sexual, pois mesmo sem histórico de impotência faz uso dessa 

medicação em quase todas as suas relações sexuais, principalmente na 

relações homossexuais. Mais uma vez a crença de que não é capaz de realizar 

algo se faz presente. Importante registrar que essas situações ocorrem há 

muitos anos e geram inúmeros prejuízos e muito sofrimento ao paciente. 

 

Durante o grupo de psicoterapia R. relatava sentir muita angústia e medo. 

Apontava uma paralisia, definida como dificuldade de realizar suas atividades 

habituais, tais como: organizar seu quarto, ir para a faculdade, realizar 

atividade física, ler livros, entre outras.  

 

A análise bioenergética afirma que o medo tem efeito paralisador sobre o 

corpo, o que é constatado na fala de R. 
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Ao relatar suas dificuldades R. apresentava suas representações mentais, 

crenças e valores. A cada instante expressava sua crença de incapacidade e 

incompreensão: “Eu não consigo...”, “Nunca vou conseguir...”, “É muito 

difícil...”, “Ninguém entende...”, “Não consigo explicar...” (sic) Além de 

demonstrar uma significativa confusão em relação a identidade sexual, 

inicialmente definido como heterossexual e ao longo das sessões como 

bissexual.  

 

No decorrer das sessões em grupo R. apresenta sua história: filho único de 

uma família libanesa, com boa condição financeira. Diz ter tido muita 

dificuldade de relacionamento com seu pai e uma intensa ligação com sua mãe 

e que até onde é capaz de recordar sempre teve dificuldade. Define-se  como 

uma criança doente e problemática: asmática, solitária e medrosa, dificuldade 

no desenvolvimento escolar e nos relacionamentos sociais. Iniciou dois cursos 

superiores em faculdades diferentes, e os interrompeu, hoje está com matrícula 

trancada de seu terceiro curso superior: Gastronomia. Conta que vivenciou 

poucas situações de trabalho, algumas vezes fez atividades isoladas com 

colegas e apenas uma vez, em uma loja, teve uma atividade fixa. Seu pai 

faleceu em 2002. Atualmente mora com sua mãe e muitos animais de 

estimação (gatos e cachorros), está com diversos problemas financeiros e 

mantém relacionamento com uma mulher, colega de escola, há 15 anos, mas 

possui relações homossexuais nas situações de angústia e necessidade de 

auto-afirmação. 

 

Lowen (1984) diz que a explicação para os problemas da personalidade está 

no esquema: busca de prazer – privação ou punição – ansiedade – defesa. E 

que as defesas, que variam de indivíduo para indivíduo, serão mais insidiosas 

e profundamente estruturadas quanto mais cedo surgir a ansiedade na vida de 

cada um. As defesas, segundo a análise bioenergética, são reunidas com o 

nome de estrutura de caráter. 
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A estrutura de caráter predominante no paciente R. é a do tipo esquizóide. 

Muitas características de R. levam a essa afirmação, como por exemplo, o bom 

desenvolvimento de pensamentos e sentimentos com formas abstratas e um 

empobrecimento das operações concretas, além da inteligência social 

reduzida.  

 

O corpo de R. também o caracteriza como um indivíduo esquizóide. Para a 

análise bioenergética o corpo é definido como a expressão da forma de viver, 

de tudo que já foi vivido e de tudo a que foi necessário submeter-se durante a 

vida. “Nosso corpo é a memória viva de toda nossa história.” (PINHEIRO, 

1999). 

 

R. é um homem alto, com uma cabeça mediana e traços fortes e regulares. 

Seus olhos são delicados, a expressão deles é amedrontada. Seus ombros são 

puxados para cima. Seu corpo é desprovido de tônus muscular, entretanto 

seus musculos das costas, pescoço e tórax são tensamente contraídos. Sua 

respiração é bastante superficial, apresenta diversas doenças respiratórias, 

como sinusite e bronquite. Suas funções orgânicas possuem diversas 

alterações, seu apetite e sono são irregulares, e seu impulso sexual é 

vivenciado de forma patológica.  

 

O corpo possui uma cisão na cintura, entre a parte superior e a parte inferior. A 

parte superior foi mais desenvolvida enquanto a parte inferior é desvitalizada. 

Ele diz não gostar de seu corpo e, inconscientemente, o rejeita. Relata sentir-

se fraco e vazio, essa fraqueza é vivenciada pela incapacidade de mobilizar 

sua energia e sentimentos para a satisfação de suas necessidades. 

 

A aparente distorção na auto-percepção é muitas vezes um traço forte na 

personalidade esquizóide, quando um corpo é destituído de sentimento, a auto-

percepçao desaparece e a identidade do indivíduo fica confusa. Segundo 

Lowen (1979) o senso de identidade do ego depende da auto-percepção do 

corpo. 
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A rotina de R. consiste em freqüentar  as sessões de psicoterapia (grupo) e 

psiquiatria no Proad, e a aulas de filosofia com um professor particular, suas 

atividades sociais se resumem a namorada e um casal de amigos. Além de 

muitas horas nas salas de bate papo, por telefone. 

 

O objetivo do Acompanhamento Terapêutico foi o de contribuir no tratamento 

do quadro de dependência, promover movimento na vida do paciente, apesar 

de suas dificuldades psíquicas. Possibilitar a experimentação de novos 

caminhos, nos quais seus investimentos se tornem possibilidades reais de 

revitalização e assim ativar seus desejos. Auxiliando em sua organização, 

rotina e moradia, e suas relações interpessoais, além de incentivar realização 

de projetos e conquistar uma vida sexual mais integrada e sem sofrimento.  

 

2.3 Descrição e Discussão do Atendimento 
 

O encaminhamento aconteceu em outubro de 2007. Inicialmente o período de 

duração proposto foi de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação após 

avaliação da equipe. Então, o acompanhamento terapêutico teve início em 

novembro de 2007, avaliação em maio de 2008, e prorrogação até dezembro 

de 2008. 

 

A proposta do Acompanhamento consiste em 1 (um) encontro semanal com 

duração de duas horas. Os encontros acontecem na cidade de São Paulo.  

 

O primeiro contato se deu no Proad, onde foi sugerido o acompanhamento. R. 

se mostrou disponível apesar de demonstrar estranhamento.  Combinamos, 

então, como seria realizado o atendimento: Toda sexta-feira ao meio dia eu o 

buscaria em casa e faríamos alguma atividade. Sempre, no fim do 

acompanhamento, definiríamos qual seria a atividade da semana seguinte.  

 

Dia 02 de novembro de 2007, data do nosso primeiro acompanhamento, fui 

buscá-lo em casa para irmos ao Parque do Ibirapuera porque R. propôs que 
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fizéssemos atividade física, corrida. Uma atividade entre muitas que gostaria de 

fazer e não fazia. Ficamos 2 (duas) horas no parque, caminhamos e ele foi se 

apresentando durante a atividade física. O deixei em casa e combinamos 

nosso próximo encontro. 

 

Para o segundo encontro, o local escolhido por R. foi sua própria casa. Ele 

queria que a acompanhante terapêutica conhecesse sua realidade. R. mora em 

um apartamento de alto padrão, em um bairro nobre da cidade. Ele estava 

atrasado e a acompanhante aguardou na sala. A casa dele é bastante confusa. 

Muitos bichos, vários gatos e alguns cachorros, o que causa um cheiro forte e 

desagradável. Os móveis são antigos, e alguns velhos, quebrados e rasgados. 

Papéis e revistas para todos os lados. R. fez questão de mostrar todos os 

cômodos do apartamento, e se mostrava em conflito: ao mesmo tempo que 

estava envergonhado, estava entusiasmado com a possibilidade de 

compartilhar aquela realidade. Todos os cômodos seguiam o padrão caótico da 

casa, muita bagunça e sujeira.  

 

A lógica de funcionamento da casa também é caótica. O primeiro fato 

constatado de confusão é relativo ao funcionamento e uso dos banheiros. Há 

três deles no apartamento. Um é destinado ao uso dos animais e fica próximo 

dos quartos, outro está quebrado e sem uso e o que realmente é usado por 

todos (R., sua mãe e a empregada) é o da empregada que fica distante. R. e 

sua mãe precisam atravessar a casa toda diariamente para tomar banho e ir ao 

banheiro. 

 

As camas dos quartos, outro fato que exemplifica a lógica estabelecida neste 

ambiente, são completamente ocupadas por roupas, bolsas, papéis, etc. Vários 

objetos transbordam dos armários invadindo as camas. O espaço que sobra na 

cama para dormir é mínimo. Este fato indica indícios para questionar os 

problemas relacionados ao sono relatados por R. E aqui vale a reflexão: Como 

será dormir nessas condições? 
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A presença da acompanhante nesse ambiente resulta na constatação desse 

funcionamento caótico e estabelece um confronto com a realidade externa 

(mundo), no qual possibilita que a verdade do paciente seja compartilhada.   

 

Segundo Olievenstein (1985) o sistema familiar cria leis que só tem valor para 

este tipo de funcionamento, em equilibrio sempre precário, entre o adaptativo e 

o inadaptado, com modificações cinéticas ou lentas ou aceleradas, em função 

da instantaneidade dos eventos psíquicos. 

 

De todos os ambientes do apartamento, o destaque fica com o quarto de R. 

Apesar de bagunçado e ter as paredes pintadas de vermelho e preto, é o 

melhor lugar da casa em relação a trânsito, organização, limpeza, conservação 

e identidade. Entretanto, nas sessões de psicoterapia de grupo ele define seu 

quarto como um lugar sombrio e esquisito. Fato este que claramente mostra 

uma indiferenciação por parte de R. entre real e fantasia, mundo interno (ele), 

sua casa e mundo externo. Conceitos confusos para R. que resultam em 

profundas questões existenciais, além de uma aterrorizante ameaça de 

aniquilação, sempre presentes em seus relatos, assim como a constante busca 

da diferenciação do eu. 

 

A relação familiar é significativa para entendermos a forma e as características 

desenvolvidas por R. para se manter na vida. A tendência esquizóide 

encontrada na estrutura de R. surge como defesa a ameaça do direito de 

existir, definido por Lowen (1975) como a possibilidade de estar no mundo 

como um organismo individual. A angústia e o medo indiscriminado é  

vivenciado diariamente na relação com sua mãe.  

 

A primeira atividade, proposta por ele, no Acompanhamento Terapêutico, foi a 

organização dos quartos. Começamos pelo quarto de sua mãe, pois apesar de 

ser o quarto dela os armários, como outras coisas na casa, são utilizados pelos 

dois, não há diferenciação entre ele e ela.   
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Durante quatro atendimentos organizamos todas as roupas e selecionamos 

algumas que foram destinadas a um projeto que surgiu durante a arrumação.  

Tal projeto referia-se à realização de um bazar para arrecadar fundos para uma 

experiência profissional. (R. tem como desejo profissional criar uma empresa 

de fabricação e venda de kibes congelados. O alimento em questão tem 

referência à  sua origem libanesa. Ponto importante para estabelecer contato 

com sua identidade e origem, algo de positivo se faz presente ao pertencer a 

essa família). 

 

Após quatro semanas de trabalho, o resultado do processo de organização dos 

armários do quarto da mãe deixou a cama livre e as portas dos armários 

fechadas. Durante todo este período, a mãe de R. não fez qualquer intervenção 

ou comentário. Tudo passou como se nunca tivesse ocorrido, apesar das 

mudanças concretas e reais.  

 

Para R., este processo proporcionou o primeiro contato com a sua capacidade 

de realizar e finalizar um objetivo concreto com resultados reais e positivos. No 

ambiente familiar o resultado foi a conscientização da dinâmica vivenciada por 

ele e sua mãe, e assim a apropriação do sentimento de desesperança 

ocasionados pela ilusão. Ela ignorando qualquer ação por parte dele e vivendo 

em uma ilusão. “Algo mudou, mas nada mudou! Parece que não fiz nada que 

foi mágica”, diz R. 

 

A ação relatada acima foi importante para R. perceber que há possibilidade de 

movimento. Que a dinâmica que vive não é única e imutável. Mesmo que R. 

tenha atribuído a autoria à AT, existe o fato concreto de transformação, afinal o 

quarto mudou. Durante todo o processo houve muita resistência e pessimismo. 

A crença de impotência e inabilidade levavam R. a somente agir em companhia 

da acompanhante.  

 

Olievenstein (1985) define a tarefa do terapeuta como uma ação que consiste 

primeiro em apontar aquilo que é mais fraco no duplo sentido da interação 

familiar, e, a partir daí, assegurar uma espécie de certeza de si ao indivíduo. 
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Entretanto, não se trata apenas de reforçar as defesas, mas de fazer um 

trabalho sobre a consciência através da modificação do jogo de forças: mesmo 

que estas sejam inconscientes, o indivíduo aprende a reconhecê-las. 

 

Consequência direta desta realização foi sentida durante os demais 

atendimentos com o paciente. O vínculo com a acompanhante e o processo 

terapêutico passou a se fortalecer. O contato com a acompanhante possibilitou 

a consciência do senso inadequado de si, outra característica do indivíduo 

esquizóide. R. se define como alguém deprimido e sem vontade de existir, mas 

nos atendimentos pôde experimentar situações cotidianas com leveza e 

alegria. Ao sair para almoçar, ir a livraria, tomar sorvete, ir ao shopping, 

supermercado, padaria ou mesmo andar sem roteiro definido o seu humor ia se 

transformando, no início resistia, estava indisposto, angustiado e sem vontade 

de fazer nada, mas ao final se encontrava mais disposto, com muitas idéias e 

cheio de ânimo. Possibilitando a elaboração de uma lista de projetos, 

atividades que R. quer desenvolver durante o acompanhamento terapêutico. O 

confronto de sua definição foi importante para que, ainda hoje, R. possa 

construir um senso de si mais adequado. 

 

Outra questão importante é a forma como R. se relaciona com o dinheiro, a 

sensação de caos é revivida, além da confirmação de sua incapacidade e 

inexistência. R. e a mãe estabeleceram mais uma ilusão. Ele não trabalha e 

não tem renda. Ela administra todos os bens da família e cuida dos 

pagamentos, mas não dá mesada a ele. Para suas necessidades pessoais, R. 

usa folhas de cheque da mãe sem que ela saiba. A mãe paga, porém “finge” 

não saber do uso. Mais uma vez, de forma “mágica”, assim como a 

organização dos armários, as coisas acontecem. 

 

Uma sensação percebida por R. ao longo do atendimento ilustra essa dinâmica 

familiar:  “Meu pai sempre desprezou minhas ações e minha mãe sempre as 

ignorou. Com ela, tenho a sensação de que somos um só. Eu sou a parte fraca 

e doente dessa unidade. É minha mãe quem decide e resolve tudo, nunca se 

mostra frágil e me trata como fraco, doente e incapaz.” A  hostilidade e rejeição 
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relatadas por R. pode, segundo a análise bioenergética na definição do carater 

esquizóide, ser responsável pelo medo de aniquilamento em toda tentativa de 

auto-afirmação, o que permite compreender o medo e a angústia vivenciados 

pelo paciente em todas as ações.  

 

Uma descoberta significativa, da dinâmica familiar, aconteceu depois de 6 

(seis) meses de atendimento, quando R. vivenciou o papel de cuidador de sua 

mãe, que adoeceu. Neste momento houve muita agressão por parte dela e R. 

percebeu e se mostrou, propositalmente, fraco e doente. A mãe imediatamente 

se “cura” e a antiga dinâmica volta a se estabelecer: ela forte e cuidadora, ele 

fraco e doente.  

 

Essa situação vivenciada por R., descrita acima, pode ser entendida através de 

um conceito apresentado por Olievenstein, (1985): “...onde o impossível 

domina, onde ele “é” quando só pode “não-ser”.  

 

R. estabeleceu uma relação amorosa que repete sua dinâmica familiar, 

novamente experimenta a sensação de unidade, na qual ele é a parte fraca e a 

namorada é a parte forte. O que intensifica o sentimento de não existir, através 

de sua crença de incapacidade.  

 

Segundo Olievenstein (1985), “Progressivamente, ocorre uma transferência do 

que é vivido no sistema familiar para o que é vivido na realidade extra-familiar. 

Por mais neutra que possa ser, a atmosfera dessa realidade é invenenada por 

esta alucinação e, inversamente, tudo que é fatalmente traumático na realidade 

extra-familiar é reintroduzido nesta. Como uma bola de pingue-pongue, a 

experiência frustrante de uma situação remete a experiência frustrante de 

outra, e reforça o indivíduo no sentido difuso de que existe uma maldição, algo 

inelutável, uma derrota e um sofrimento.” 

 

Há 15 (quinze) anos R. mantém um relacionamento afetivo com uma mulher. O 

casal apresenta projetos, tais como: viagens, filhos e vida em comum. Porém, o 

ideal de relação desejado e relatado por R. é uma relação a três, ele, sua 
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namorada e mais um homem, mas deixa claro que o elo entre os integrantes 

seria ele. Na interpretação da acompanhante essa composição sugere sua 

vivência primária: Pai, mãe e filho único. 

 

R. define a relação como aberta. O pacto estabelecido entre eles é de que 

cada um pode se relacionar sexualmente com outras pessoas, independente 

do gênero. Tal liberdade é utilizada por R. em suas relações homossexuais, 

característica de seu comportamento sexual impulsivo.  

 

O comportamento sexual impulsivo de R. também é permeado pelo sentimento 

de incapacidade uma vez que suas fantasias geralmente carregam este 

significado, quando por exemplo relata ter a fantasia de ser “estuprado” por 

vários homens e que esta fantasia produz uma sensação de fracasso e 

também em sua própria apresentação na sala de bate-papo.  

 

A sensação de não existir também é revivida no comportamento sexual 

impulsivo de R. Esta afirmação se faz presente em vários momentos do 

atendimento, desde a iniciativa de mostrar lojas e roupas femininas usadas de 

muitas formas por R. e definidas como algo que ele deseja ver em uma mulher 

mas que acaba ele mesmo fazendo uso. Até no relato de suas “noitadas” gay, 

sempre manifesta o desejo de encontrar um relacionamento amoroso (afetivo) 

mas o que apenas encontra é um relacionamento sexual circunstancial. Diz  

não entender o por que de não conseguir dar continuidade a relação 

homossexual, e afirma que a desistência se dá por parte do outro. Ao perceber 

o desencontro conta que sente-se como um “fantasma”(sic), como se sua 

presença na situação não é capaz de produzir efeito, e que sua ação e 

movimento não são reconhecidos pelo outro.   

 

R. justifica seu comportamento impulsivo, em relação ao sexo, como forma de 

aliviar sua angústia e ansiedade, além de interromper a sensação de não 

existir. Segundo Lowen (1979) o sexo para o ego esquizóide é uma 

oportunidade de obter proximidade e calor físico, dos quais a sobrevivência 

depende. 
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Bion (1962) define a angústia como “premonição da emoção”, a qual ressalta 

que a angústia está ligada a uma experiência emocional que provavelmente 

será vivida muito em breve e enfatiza a sua natureza desconhecida. A angústia 

tem, portanto, uma função crucial na sinalização de perigos reais ou 

imaginários a fim de evitar que o organismo se sobrecarregue de emoções. 

 

Segundo Lowen (1979) o conflito esquizóide consiste numa luta entre vida e 

morte, e que pode ser expresso como “ser ou não-ser”. A dependência de sexo 

pode ser interpretada como uma das formas de R. vivenciar esse conflito. R. 

apresenta duas fantasias definidas, utilizadas na sala de bate-papo.  

 

“Fantasia é considerada uma idéia essencial da psicanálise que marca o 

diálogo entre nós e o mundo em que somos obrigados a viver e sobreviver. As 

fantasias surgem de experiências reais misturadas com a realidade emocional. 

As fantasias se desenvolvem com o crescimento e, como os sonhos, são 

criadas em função de desejos, esperanças, medos, conflitos e angústias. A 

fantasia gera não só prazer e emoção na vida diária como também medo e 

ansiedade.” (SEGAL, 2005)  

 

Uma fantasia o coloca como personagem forte, bonito, ativo, poderoso, 

desejável. R. relata ter vivenciado poucas vezes esse papel, por não conseguir 

sustentá-lo por muito tempo. A outra fantasia o apresenta como fraco, 

esquisito, passivo, inferior e submisso. Esta fantasia R. consegue realizar. Ele 

consegue sustentar esse papel por muito tempo no telefone, e algumas vezes 

no mundo real (autorama, boates gays). A realização dessa fantasia tem como 

resultado diminuir o mal estar, relatado por R.   

 

“O emprego de uma máscara ou adoção de um papel como meio de adquirir 

identidade denota uma cisão entre ego e corpo.” (LOWEN, 1979) 

 

A possibilidade de mudança gradualmente se tornou real e atingível para o 

paciente. Durante o acompanhamento terapêutico o intercâmbio com o 



Site AT::: Acompanhamento Terapêutico ::: desde 05/08/2000 
 

 
40 

 

ambiente passou a influenciar seus padrões corporais e suas representações 

mentais, o movimento de cada ação proporcionou novas sensações físicas e 

desafiou sua crença de incapacidade, o que pela análise bioenergética resulta 

em uma alteração na auto-percepção, auto-estima e auto-imagem.  

 

Uma das formas de experimentar o resultado de uma ação foi a confecção de 

bolos natalinos. R. se dizia incompetente e incapaz, usando os sintomas de 

sua doença como empecilho. “E se eu ficar dias na cama, deprimido e não 

conseguir entregar as encomendas? E se atrasar a entrega, porque fiquei 

compulsivo? O bolo vai ficar ruim!”, foram algumas das questões levantadas 

por R. na tentativa de evitar a ação. 

 

Depois da AT ter tranquilizado R. com dados de realidade sobre sua 

capacidade e potência, usando para tal a confecção de um bolo teste, e 

afirmando que falhar era uma possibilidade, utilizando a idéia proposta por 

Lowen (1975) de que o movimento é a essência da vida e que o crescimento e 

declínio são dois aspectos do movimento,  R. se convenceu e se permitiu agir.  

 

Nesse momento do acompanhamento o comportamento sexual compulsivo de 

R. estava passando por intensas oscilações. O uso do telefone, nas salas de 

bate-papo, passa a ser irregular e não mais uma ação diária de longa duração. 

R. relatava que passava alguns dias sem fazer uso do telefone, em outros dias 

o uso acontecia, mas com uma diferença significativa no tempo da ação. 

Entretanto, R. dizia que o sentido da ação estava adquirindo uma mudança, 

descrevia uma contradição em seus sentimentos e uma certa ineficiência em 

aliviar angústia, como se o resultado conquistado anteriormente não fosse mais 

alcançado. 

 

R. fez os bolos sozinho, vendeu sozinho, obteve lucro e elogios pela qualidade 

de sua produção. Nesse momento, R. experimentou o movimento e assim 

iniciou o confronto entre sua crença de que não é capaz e o resultado concreto 

e real de sua ação. R. se deparou com a sua potência.  
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Segundo SILVA (2002), a clínica do acompanhamento terapêutico também 

pode ser usada para provocar a criação de novos olhares sobre o paciente. A 

tentativa com esse provocar é incentivar a descoberta-criação de dispositivos 

que possam divulgar para as pessoas que participam dos processos do 

acompanhado (familiares, colegas, amigos, etc.) e para o próprio paciente que 

o mesmo é uma pessoa desejante (pleonasmo necessário). Com essa intenção 

o acompanhante terapêutico busca identificar “situações-objetos” que 

divulguem que também a tragédia daquele paciente mostra sua “Vontade de 

Potência” em lidar com a vida. Ou seja, nesse provocar a AT  busca apontar as 

conquistas do paciente, mostrando que aquele que até então se via e/ou era 

visto como impotente frente a vida pode ter reconhecida sua atividade 

desejante, sua “Vontade de Potencia”; o acompanhante tenta provocar a 

(re)formulação dos olhares que são viciados numa lógica despotencializadora 

do ser humano acompanhado. 

 

A relação de R. com a namorada reafirma a crença de incapacidade, como 

mencionado acima. Ela não o reconhece como alguém capaz. Uma das 

situações que ilustra essa afirmação é a forma que se organizou a viagem de 

Ano Novo. Ela planejou e decidiu com amigos uma viagem de carro para a 

Bahia. R. estava incluído na viagem, porém sua participação se deu apenas 

pela presença física. O destino,  os gastos e a direção do carro eram de 

responsabilidade da namorada de R.  

 

A viagem foi um acontecimento marcante no processo terapêutico. R. relata 

que essa viagem foi como todas as outras, mas que ele já não era mais o 

mesmo. Importante apontar que a viagem aconteceu logo após a confecção de 

bolos natalinos, portanto, logo após uma experiência concreta de sua 

capacidade de realização. Lowen (1979) afirma que o ato de experienciar a 

realidade acontece somente pelo corpo. O ambiente provoca impressões 

porque se manifesta sobre seu corpo e afeta seus sentidos. Os processos do 

corpo determinam os acontecimentos na mente, assim como os processos da 

mente determinam os acontecimentos no corpo. 
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Questões sobre sua capacidade e sobre a possibilidade de escolha permearam 

seus pensamentos. “Por que só eu não estou participando do rodízio da 

direção?” “Por que as decisões são definidas independente de minha opinião?” 

“Qual o meu poder de escolha, se dependo financeiramente de alguem ?” “Por 

que nunca digo não ?” Essas foram algumas das perguntas debatidas durante 

alguns atendimentos, que serviram de motivação para novas ações na vida de 

R.. 

 

Os atendimentos também foram afetados diretamente pelo processo de R.. A 

capacidade de R. de agir e de se expressar foram compartilhadas com a 

acompanhante terapêutica. R. propôs novas regras: R. passou a buscar a 

acompanhante terapêutica com o seu carro e arcar sozinho com as despesas 

do atendimento (estacionamento, sorvete, café, etc). E de forma espontânea e 

gradual R. tem apresentado um novo jeito de se comportar na vida (realidade 

interna, sua casa e realidade externa (mundo)).  

 

Para a análise bioenergética o processo de mudança começa pela auto-

aceitação e pela auto-percepção e, evidentemente, pelo desejo de mudar. O 

corpo vai desenvolvendo gradualmente a tolerância para viver uma vida mais 

cheia de energia, com sentimentos e sensações mais poderosos e com uma 

maior capacidade de expressão. (LOWEN, 1975) 

 

R. se apresenta, após 10 (dez) meses de atendimento, em um movimento 

contínuo, apesar de relatar um forte sentimento de insegurança e diversas 

dificuldades emocionais tem buscado realizar seus projetos. A organização de 

sua casa está em andamento. R. iniciou programa de atividade física: RPG.  

 

Tomou a iniciativa de procurar emprego, e atualmente está trabalhando como 

auxiliar de cozinha em um restaurante de alto padrão. Além de ter retomado 

seus estudos, voltou a frequentar a faculdade de gastronomia no segundo 

semestre de 2008.  
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Os relacionamentos interpessoais também estão sendo afetados pelo 

movimento de R., de forma suave alterações acontecem. Pequenos gestos de 

R. como buscar a namorada em casa, levá-la para dançar, dizer não, cozinhar 

para amigos e até mesmo dividir com sua mãe a administração das finanças, 

têm proporcionado diversos sentimentos: alegria, tristeza, medo, raiva, força, 

entre outros. Além das novas relações, constituídas no ambiente de trabalho e 

na faculdade. 

 

Atualmente R. ainda apresenta episódios de seu comportamento sexual 

impulsivo, continua fazendo uso do telefone (sala de bate papo) mas com uma 

significativa mudança na frequência e duração. No início do acompanhamento, 

o paciente, utilizava diariamente e por muitas horas o telefone. Segundo R. o 

uso atual é realizado uma vez por semana e com duração variável, as vezes 

poucos minutos e as vezes por horas, apesar de ter conseguido algumas vezes 

passar 15 (quinze) dias sem fazer uso do telefone.  

 

Outra mudança importante de ser registrada no comportamento sexual 

impulsivo é a diminuição e o desinteresse de R. pelas saunas e “autorama”, 

desenvolvendo novas formas de paquera gay, como por exemplo frequentar 

shopping e restaurantes voltados para esse público. O que é entendido pela 

acompanhante terapêutica como resultado da auto-percepção, ao perceber sua 

intenção R. pode criar estratégias mais adequadas para a concretização de seu 

desejo. 

 

A continuidade e sustentabilidade dessas conquistas são preocupações 

constantes de R.  e são os novos objetivos do acompanhamento terapêutico.    

 

“Pelo contrário, nada é infinito e mesmo fora de qualquer âmbito terapêutico, 

outras transferências podem se estabelecer em outros lugares e de outras 

maneiras, instaurando outras formas de equilibrio, mais benéficas, pelo menos 

para aquele que vai então deixar de ser o Idiota da Família.” (OLIEVENSTEIN, 

1985) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Levando em conta a complexidade e magnitude dos fenônemos psíquicos o 

caso relatado neste trabalho propõe o uso da técnica de Acompanhamento 

Terapêutico sobre o enfoque da Análise Bioenergética como mais um 

instrumento no tratamento das dependências. 

 

As dificuldades na avaliação da eficácia dos modelos de tratamento 

transformam os critérios de melhora e de sucesso em algo variável e a escolha 

da técnica terapêutica deve considerar a singularidade do paciente. Dessa 

forma favorece o processo de desenvolvimento e a promoção de saúde. A 

técnica utilizada como única possibilidade de tratamento se reduz a 

mecanismos de controle social.   

 

A proposta terapêutica apresentada neste trabalho teve a intenção de 

proporcionar uma integração dos saberes, de uma equipe multidisciplinar, 

proporcionar um consenso com relação a diagnóstico e a terapêutica. Cada um 

dentro da sua área propos um aspecto do tratamento de R. 

 

Ao entender que esta doença não afeta o indivíduo em sua forma singular, mas 

sim no seu contexto social, e que ambos se sentem impotentes para acabar 

com os danos causados por ela, foi incluída a técnica do acompanhamento 

terapêutico como mais um  instrumento no tratamento da dependência de sexo, 

deste paciente.  

 

A experiência relatada permite afirmar que a técnica do acompanhamento 

terapêutico pode ser, por vezes, substituto da psicoterapia individual 

especialmente em casos em que a capacidade de movimento, ou seja, de 

realizar algo esteja significativamente prejudicada.  

 

O acompanhamento terapêutico na abordagem da análise bioenergética difere 

do atendimento da psicoterapia, principalmente, na aproximação e no 

compartilhar das situações cotidianas do paciente. Permitindo ao terapeuta 
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constituir intervenções específicas que resultam, ao paciente aquisição do 

direito de ser e estar no mundo, com necessidades, independência e 

comprometimento. 

 

O enfoque da análise bioenergética proporcionou a acompanhante terapêutica 

informações complementares através da leitura corporal, pelo olhar 

interpretativo lançado sobre o seu corpo, e pôde propor exercícios adequados 

à necessidade do paciente.  

 

Proporcionou também, através de seu próprio corpo, suporte físico corporal ao 

paciente. Por exemplo em uma situação em que a acompanhante segurava 

firmemente nas mãos do paciente, assegurando-o da sua presença ao seu lado 

no momento da entrevista de trabalho, ou a caminho do banco para sua 

primeira experiência com as finanças da família. Neste exemplo as mãos da 

terapeuta constituíram em importantes elementos terapêuticos e um recurso a 

mais na atividade clínica do acompanhamento terapêutico. 

 

A realização de um acompanhamento terapêutico apresenta, também, desafios 

para o profissional.  Posicionar-se ao lado de uma pessoa em dificuldade em 

ambientes externos às instituições de tratamento em saúde mental muitas 

vezes leva o profissional a assumir uma identificação com a “diferença”. A alta 

exposição de seu trabalho e a intensidade do vínculo terapêutico são aspectos 

que geram dificuldades ao profissional.   

O resultado do acompanhamento terapêutico nesse caso, até o momento da 

realização deste trabalho, encontra-se com os ideais de tratamento defendidos 

pela equipe do Proad. Todas as técnicas propostas (acompanhamento 

psiquiátrico, psicoterapia de grupo e acompanhamento terapêutico) tiveram o 

objetivo de contribuir no processo de percepção e compreensão das 

motivações e do funcionamento na esfera sexual, relacional e afetiva do 

paciente. Para que assim R. conquistasse a liberdade e a potência necessária 

para realizar escolhas e mudanças no seu comportamento sexual e afetivo. 

(VIEIRA, 2005)  
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Neste trabalho o critério utilizado para definir sua eficácia está baseado em um 

conceito da análise bioenergética: 

 

“O verdadeiro critério de terapia bem sucedida é fazer com que o cliente dê 

início e mantenha um processo de desenvolvimento que se perpetue, 

independente dos préstimos terapêuticos.” (LOWEN, 1982, p.95) 

 

A apresentação desta experiência profissional tem a intenção de ser uma 

contribuição no processo de construção coletiva das condições de tratamentos 

desenvolvidos na área das dependências.   
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Se esse material de Acompanhamento Terapêutico (AT), de algum modo, foi útil para você, lembre de dar a sua 
colaboração para que ele continue ajudando várias pessoas. 
 
Site AT:::  é um espaço dedicado (exclusivamente) ao universo do Acompanhamento Terapêutico. Não temos fins 
lucrativos. 
O material disponibilizado é 100% gratuito.  
Mas, temos vários gastos para manter o material atualizado e publicado na internet. 
Você pode nos auxiliar fazendo depósitos, de qualquer valor, na seguinte conta: 

 
Banco do Brasil:  
Agência: 2822-3. 
Conta: 26784-8.  
CPF: 607.554.230-20. 
 
 

Veja outras formas de auxiliar no site: http://portalsaude.net/at 
 
Independente do valor depositado, desde já agradecemos a sua colaboração! 

 


