
EXPECTATIVAS DOS FAMILIARES ATENDIDOS NA UNIDADE DE ACONSELHAMENTO
GENÉTICO E CITOGENÉTICO HUMANA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
FRENTE AO PROCESSO DE ACONSELHAMENTO
Paula Rosana Sartori Rosa

Clique aqui para para ver este resumo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PSICOSSOMÁTICA: ÁREA DE CONHECIMENTO E A RELAÇÃO MENTE/CORPO
Ana Carolina Porcu; Aryadne Phabyola C. P. Rabello; Melina Coutinho Macceo

Clique aqui para para ver este resumo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II Mostra de Trabalhos de Iniciação Científica do CESUMAR
27 a 30 de Outubro de 2004



EXPECTATIVAS DOS FAMILIARES ATENDIDOS NA UNIDADE DE
ACONSELHAMENTO GENÉTICO E CITOGENÉTICO HUMANA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ FRENTE AO PROCESSO DE ACONSELHAMENTO

Paula Rosana Sartori RosaPaula Rosana Sartori Rosa
CESUMAR - Centro Universitário de Maringá, Maringá - Paraná

Geni Col Gomes (orientadora); Valter Augusto Della Rosa (Co-orientador) (Orientador)
CESUMAR - Centro Universitário de Maringá, Maringá - Paraná

O Aconselhamento Genético foi definido pela Sociedade Americana de Genética
Humana  em 1975 como um processo de comunicação que lida com os problemas
humanos associados à ocorrência ou risco de um distúrbio genético em uma família.
Esse processo envolve o esforço de uma ou mais pessoas apropriadamente treinadas
para ajudar a pessoa ou a família a entender a situação pela qual esta passando, o
diagnóstico, o prognóstico e as possíveis condutas a serem adotadas frente á
problemática vivida; entender o modo que a herança genética contribui para recorrência
em parentes; compreender as alternativas para lidar com o risco de recorrência; escolher
um modo de lidar com a situação segundo a cultura, a religião que pertence. Os
objetivos desta pesquisa foram o de caracterizar a população pelo atendida Serviço de
Aconselhamento Genético e Citogenética Humana da Universidade Estadual de Maringá
- Paraná e identificar as expectativas criadas pelos consulentes frente aquele serviço;
suas reações diante do resultado do exame e o modo como se processou a
comunicação entre o profissional e o consulente. Foram entrevistados doze consulentes
antes da primeira consulta junto aquele Aconselhamento Genético; foram realizadas
observações da devolutiva de exames ao doze entrevistados e logo após esta devolutiva
foi feito outra entrevista com os mesmos pesquisados inicialmente. Os resultados
apontaram que a população atendida pelo Serviço de Aconselhamento Genético e
Citogenética Humana da Universidade Estadual de Maringá é uma população, na sua
maioria, de condição sócio-econômica baixa. As expectativas dos consulentes diante do
Serviço de Genética eram de poder encontrar alguma explicação para o distúrbio
genético ocorrido no seu filho(a) e termos de conduzir a problemática. Verificou-se que o
processo de comunicação entre o consulente e o profissional do Serviço de
Aconselhamento se fez do ponto de vista do consulente, como adequado, no entanto, o
processo de compreensão ficou vago. O que fica mais difícil ainda de lidar não só com a
problemática da criança, mas com os próprios sentimentos de magoa, tristeza, diante
das expectativas criadas para um filho sem anomalia.
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O termo psicossomática surgiu a partir do século passado quando Heinroth criou as
expressões psicossomáticas (1918) e somatopsiquica (1928). No entanto, a Medicina
psicossomática moderna só é fundada em 1930 com Franz Alexander e a Escola de
Chicago, refletindo a união de dois conceitos presentes na antiga tradição do
pensamento e medicina Ocidentais: são eles a psicogênese das doenças e o holismo.
Defini-se medicina psicossomática como sendo um estudo das relações mente-corpo
com ênfase na explicação da patologia somática, uma proposta de assistência integral e
uma transcrição para linguagem psicológica dos sintomas corporais. O objetivo deste
trabalho é caracterizar a psicossomática como área de conhecimento e de atuação
profissional, evidenciando as relações existentes entre mente e corpo. A metodologia
utilizada, a partir da abordagem teórica, constou de levantamento bibliográfico, seleção e
análise dos conteúdos. Os dados parciais indicam que a evolução da psicossomática
ocorreu em três fases: antiguidade, tendo como destaque Hipócrates, Platão, Cícero,
Areteo e Galeno; o Renascimento até o século XX, com Galileu, Newton, Pinel,
Kraepelin, Marx, Wundt, Pavlov, Cannon, Freud, Groddeck; e a fase atual com Franz
Alexander, fundador da Escola de Medicina Psicossomática de Chicago. Segundo ele,
as atitudes afetivas conflituais, mantêm uma tensão crônica e se tornam patogênicas,
por excesso de excitações viscerais, criando um círculo vicioso psicossomático. A
medicina psicossomática, que visou originariamente o estudo das relações mente-corpo
e das influências psíquicas no determinismo das enfermidades, após as inúmeras
contribuições que se seguiram a este enfoque, tornou-se um campo de vizualização
global da patologia humana. A partir deste encontro, a medicina psicossomática
continuará como permanente corrente de pesquisa a compreensão da patologia
humana, e fonte permanente de contribuições e ensinamentos para o fenômeno da
relação médico-paciente. De acordo com Júlio de Mello Filho, psicossomática é um
estudo das relações mente-corpo com ênfase na explicação psicológica da patologia
somática, uma transcrição para a linguagem psicológica dos sintomas corporais.
Segundo Pierre Marty, a psicossomática atual, nascida do interesse de psicanalistas,
apóia-se na observação de pacientes. A medicina psicossomática pode participar,
atualmente, no tratamento das doenças somáticas. Para Marty, o objetivo da
psicossomática é permitir ao paciente restabelecer seus mecanismos de defesa e a
organização, mesmo neurótica de sua personalidade. 
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