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No final da década de setenta, iniciei o curso de Terapia Psicomotora no 
Instituto Sedes Sapientiae. No início de minha carreira, pretendia trabalhar 
com crianças. Um dos professores do curso era Pethö Sándor. Ainda carrego 
a lembrança viva da sua enérgica postura ensinando Anatomia, Fisiologia, 
Neuroanatomofisiologia, Psicologia Analítica, Cinesiologia para Psicólogos, 
Psiconeuroendocrinoimunologia, entre outros conhecimentos. Recordo, com 
respeito, sua dedicação e empenho na elaboração das apostilas preparadas espe-
cificamente para as aulas. Empenhava–se, sobretudo, com o conteúdo das suas 
aulas, das suas pesquisas, esmero na datilografia e nos serviços de mimeografia. 
Na época, Sándor nos transmitia conhecimentos embrionários de neurociência 
e psiconeuroimunologia, assuntos hoje mais largamente difundidos, tendo em 
vista as várias pesquisas já divulgadas e a atual bibliografia disponível.

Seu exemplo foi o modelo que sempre levei comigo, também para dentro do 
hospital, quando, depois de sua morte, atuei como estagiária dos cursos de 
Psico–oncologia e Psicologia Hospitalar. Foi com empenho que comecei a aplicar 
as técnicas de relaxamento por ele desenvolvidas nos doentes da enfermaria 
de um hospital público em São Paulo. Nas supervisões, procurava demonstrar 
minuciosamente aos supervisores, monitores e colegas de curso e de estágio, os 
recursos e a abrangência do Método Calatônico de Sándor (Sándor, 1974).

No hospital, diante dos obstáculos, recordava sua voz carregada de sotaque 
europeu: “Deve–se ter empenho”… e ainda mais empenho quando a tarefa é 
difícil. Em momento algum do meu trajeto profissional minha clínica foi dirigida 
para o atendimento de crianças, como preconizava inicialmente. Desde o início 
foi se caracterizando como uma clínica voltada para o adulto na metanoia e 
para os pacientes em estado de adoecer. Este é um dos eventos da vida e do 
processo de viver que pode nos surpreender e, por algum tempo, causar inter-
rupções em nossa rotina.

Aprendi com Pethö Sándor a aceitar a doença como um símbolo, aprendi que o 
corpo é uma rede interligada entre sistemas genéticos, imunológicos, hormonais, 
neurológicos e psíquicos com seus sistemas da consciência e do inconsciente. 
Aprendi com ele tocar a pessoa doente de câncer, ajudá–la no processo de com-
preender, de integrar e lidar, de maneira mais consciente, com a sua enfermi-
dade, para melhora do seu quadro de saúde. O porquê e o para quê da doença, 
quando não é negada, podem ampliar a consciência, possibilitar maior adesão 
ao tratamento e o caminhar no processo de individuação.

Em qualquer pessoa, uma doença pode causar estados emocionais que influem 
no funcionamento de vários sistemas orgânicos, podendo ocasionar perturba-
ções na homeostase do organismo. Quando o sistema do estresse é repetida-
mente estimulado, o corpo deixa de reagir eficientemente (ENGLERT, 2006). A 
Relaxação pode atuar de tal forma que produz uma mudança de estado mental. 
Quando o estado mental é modificado, a ansiedade pode ser combatida.

DO CONSULTÓRIO PARA O HOSPITAL
No hospital, o psicólogo deve ter a função de contribuir para o bem–estar 
humano, cuidando da qualidade de vida condicionadora da Saúde1.

Dentro da área de Psico–oncologia, estamos sempre diante de sofrimentos e 
de emoções negativas decorrentes do estresse. Em vários estágios do câncer, o 
paciente pode encontrar–se, simultaneamente, com estresses fisiológico, psi-
cológico e social. As intervenções realizadas pelos psicólogos no hospital são 
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psicoeducacionais, terapêuticas e psicoterapêuticas, que podem ser realizadas 
individualmente, em grupos, com casais ou com familiares.

As intervenções verbais frequentemente utilizadas proporcionam resultados 
significativos. O Método de Sándor é entendido por Leme como um recurso 
psicoterápico que: 

…facilita o contato com a dimensão tônica da experiência, com a consciência 
óssea e com a exploração das articulações; trabalha e reorganiza a respira-
ção, assim, como o movimento. É através da pele que se realizam os toques 
de sensibilização que estão presentes em todos os momentos da aplicação do 
Método de Sándor, constituído pela Calatonia, Descompressão Fraccionada e 
Toques de Reajustamento nos Pontos de Apoio. (LEME, 1988, p.87). 

O Método de Sándor foi originalmente desenvolvido dentro dos hospitais, para 
atender demandas específicas em época de guerra. Ao longo do tempo, desde sua 
primeira apresentação pública, em 1969 no Brasil, o método tem sido bastante 
difundido e utilizado por diversos profissionais nos ambientes de consultório. 
Porém, verifica–se uma baixa frequência de sua utilização dentro dos ambientes 
hospitalares, provavelmente devido aos inconvenientes de espaço e tempo já 
anteriormente mencionados. No consultório e no hospital o método Sándor não 
perde seu foco: a visão integrativa do corpo e da psique. Nosso corpo é também 
nossa psique e nossa psique é também o nosso corpo.

Considero, em minha experiência pessoal, que a calatonia básica, conforme foi 
desenvolvida por Sándor, com todas as sequências que a define, é uma aborda-
gem pouco prática para ser utilizada nas enfermarias e na maioria dos quartos 
com reduzidas dimensões dos hospitais públicos. Quando o terapeuta comunica 
à equipe de enfermagem sua visita ao doente e solicita o tempo necessário para 
o atendimento, nem sempre o pedido pode ser atendido, pois algumas eventu-
alidades podem interromper a consulta, encurtando o tempo necessário que as 
técnicas demandam para sua aplicação.

Por isso, no passado, alguns alunos de Sándor insistiam com ele para que desen-
volvesse técnicas mais fáceis e curtas que pudessem ser aplicadas no ambiente 
hospitalar (GABRIEL, 2001).

BASES DO MÉTODO CALATÕNICO ADAPTADO
O Método Único Toque é a denominação dada por mim para a adaptação que 
elaborei no Método Calatônico de Pethö Sándor (Conte, 2005).

Consiste da união da Calatonia Básica, da Descompressão Fracionada e dos 
Toques de Reajustamento nos Pontos de Apoio do Corpo num Único Toque. 
Essa adaptação está embasada numa ampla revisão bibliográfica de concei-
tos teóricos relacionados com a Calatonia, Psicologia Analítica, Cinesiologia e 
Questionário V.E.L.A. (SÁNDOR, 1980). 

Pela denominação Único Toque, entenda–se que cada um dos pontos de apoio 
do método original recebe apenas a aplicação de um toque.

No âmbito hospitalar, devido às dificuldades já mencionadas, adaptei as sequên-
cias das técnicas, entrelaçando–as para utilizar o encadeamento que for possível 
de ser aplicado, não sendo necessário executar todas as sequências do método 
original de Sándor.

O Método de Sándor
foi originalmente 

desenvolvido dentro
dos hospitais
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Os Toques são feitos de forma suave na pele do paciente, como se faz na Calatonia 
Básica. Ao perceber o efeito do Toque, o terapeuta vai suavizando–o de acordo 
com a expiração do paciente, como na Descompressão Fracionada.

Em cada toque, o terapeuta só deve retirar paulatinamente as suas mãos do 
corpo do doente, após observar que sua respiração, respondeu ao contato. A 
retirada das mãos do terapeuta deverá estar sincronizada com a expiração do 
paciente. Ao executar o Único Toque, o terapeuta deve observar atentamente as 
reações fisionômicas do paciente, bem como suas reações corporais: cor da pele, 
dor, sensações de conforto e desconforto. Também deve atentar para as possíveis 
expressões verbais que geralmente ocorrem.

Construí as sequências apoiadas nos fundamentos anteriormente já citados, bem 
como nos alicerces e preceitos por mim assimilados dos ensinamentos de Pethö 
Sándor.

DESCRIÇÃO DA ADAPTAÇÃO PARA UM ÚNICO TOQUE
Toque nos pés:
■ Toque com os quatro dedos das mãos do terapeuta nos pontos de apoio do 
calcâneo;
■ A eminência tenar das mãos toca a cabeça do quinto metatarso dos pés;
■ A eminência hipotenar das mãos toca a cabeça do primeiro metatarso dos pés.

Toque na tíbia: O toque é feito com a mão do terapeuta espalmada na tíbia do 
paciente.

Toque nos joelhos: O toque é feito com a palma das mãos do terapeuta acolhen-
do a patela do paciente. 

Toque na cintura pélvica: palma das mãos do terapeuta toca simultaneamente a 
crista ilíaca direita e a esquerda do paciente e/ou toca com a palma das mãos, simul-
taneamente a cabeça do fêmur da perna direita e da perna esquerda no paciente. 

Toque no osso esterno: o terapeuta toca o osso esterno do paciente com a pal-
ma de suas mãos.

Toque na cintura escapular: o toque é feito no osso acrômio com uma das mãos 
e a outra toca na região da escápula do paciente.

Toque na cabeça: o toque é feito simultaneamente na região occipital e frontal. 

RELATO DE CASOS
Um primeiro exemplo de caso refere–se ao de “D. Maria”, uma mulher esbelta, 
acostumada com os elogios à beleza das formas de seu corpo, dona de um rosto 
exótico com profundos olhos azuis. Avó e viúva, ela recebia uma parca pensão 
advinda do marido, sendo que ainda precisava trabalhar para manter a família. 
Encontrei “D. Maria” no isolamento do hospital, com grave infecção causada 
pelo avançado câncer em uma das suas mamas. Ela encontrava–se angustiada, 
ansiosa, sentindo–se desamparada e confusa.

“D. Maria”, assim como acontece com outras tantas “donas Maria”, chegou 
ao hospital público, usando um absorvente na mama devido à produção de 
secreções pelo avançado estado da sua doença. Negava a enfermidade e não 
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permitia ser devidamente cuidada. Destratava a equipe cuidadora e exigia 
incansavelmente sua impossível alta do hospital. “Quero ir para minha casa… é 
lá o meu lugar…”, vivia repetindo. Não autorizava os procedimentos necessários. 
Foi denominada de paciente difícil (jargão de hospital que define esse tipo de 
doente). A enfermagem solicitou a presença da equipe de Psicologia. Eu fui a 
quinta psicóloga que tentou contato com “D. Maria” que se recusava a conver-
sar, afirmando que “eu não sou louca!”. Entrei sozinha no isolamento, usando a 
vestimenta obrigatória e necessária para proteger a doente, uma vez que devido 
sua imunidade estar muito baixa, necessitava de cuidados especiais ao entrar 
em contato com as pessoas vindas de ambiente externo. Além de luvas, avental 
próprio, encontrava–me com protetor no rosto e na cabeça. Enfim, ao me apre-
sentar para “D. Maria”, eu era na verdade só dois olhos!

Olhei–a e afirmei que sabia da sua vontade de ficar calada, compartilhando esse 
desejo com ela. Perguntei se ela gostaria de ficar menos aflita e lhe expliquei como. 
“D. Maria” era funcionária de um templo budista e entendia o significado do rela-
xamento, o que facilitou sua aceitação do trabalho corporal por mim proposto. 
Muitas vezes o toque é mais aceito do que a palavra, e atinge mais diretamente.

Foi assim que apliquei toques nas articulações dos dedos da mesma mão, do 
lado do seio doente. “D. Maria” foi sutilmente sendo acolhida pelo trabalho cor-
poral. Primeiro houve mudança no ritmo da respiração, soltura na musculação 
do rosto e das pálpebras e, então, descansou. De olhos fechados, esboçou um 
sorriso leve e suave. Continuei o meu trabalho. Toquei o osso esterno (aplicação 
do Único Toque, uma das modalidades da minha adaptação). Durante a apli-
cação do toque, ”D. Maria”, que não estava falando com ninguém do hospital, 
começou a me contar, segundo ela, “uma linda história”. Tratava–se da conversa 
de Iemanjá dando conselhos para ela e mostrando um caminho cheio de brilhos, 
luzes e cores. Ao modificar o seu estado mental, com as imagens vindas do seu 
interior, ela se acalmou e sua ansiedade pôde ser controlada. Assim, foi possibi-
litada a comunicação com “D. Maria”, o que facilitou o trabalho da equipe em 
cuidar adequadamente da sua doença. Apesar ainda de continuar sendo uma 
“paciente difícil”, passou a admitir o recebimento dos cuidados necessários 
dentro do hospital.

Tenho vivenciado e constatado que o Método Calatônico é um caminho para o 
re–centramento da personalidade no Si–Mesmo.

Outro caso que pode corroborar esta constatação foi um fato ocorrido tarde 
da noite, quando uma colega da psico–oncologia, contratada em um hospital 
particular telefonou–me solicitando minha colaboração com o Método Sándor, 
porque um paciente estava com dificuldades para dormir.

Tratava–se de um caso de câncer com complicações, tendo o paciente sido 
acometido de uma deficiência imunológica profunda. Permaneceu internado 
durante vários dias na UTI, devido à imunodepressão e há dias apresentava insô-
nia, apesar de estar sendo medicado. Foi retirado da UTI assim que o seu quadro 
clínico mostrou possibilidade mínima de ir para um quarto, numa tentativa da 
equipe de melhorar sua qualidade de vida. Ele não acreditava no trabalho da 
Psicologia e isso era sabido por todos que o atendiam. Quando uma psicóloga 
procurava fazer contato para propor um acompanhamento, pela gravidade do 
caso, ele fingia que dormia. Seu quadro clínico era muito sério, pois já havia 
recidivas e várias internações desde o surgimento da doença. Eu o encontrei 
acamado, acordado e cercado de tubos, fios e aparelhos. O local mais livre no 
seu corpo era a região do osso esterno e dos dedos dos pés.

Muitas vezes
o toque é mais aceito
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Assim que entrei no quarto ele perguntou quem eu era, apontou para um 
porta–retratos que estava na mesa perto da cama e afirmou estar vivo porque a 
menina da foto, sua filha, “ainda precisava dele”. Disse–me o nome da mesma e 
eu afirmei que, com certeza, ela gostaria de saber que ele tentou dormir naquela 
noite. Ofereci–me para fazer o relaxamento e juntamente com sua anuência, fez 
um muxoxo de pouco crédito.

Como a cama do hospital era larga, consegui aplicar a sequência da calatonia 
nos dedos dos pés e repeti a mesma utilizando a técnica da Descompressão 
Fracionada. Antes da finalização do trabalho corporal, o paciente que já estava 
em estado de “descanso”, sob os efeitos do relaxamento, verbalizou: “Estou 
escutando minha música…”. Em silêncio, suavizei mais ainda a retirada dos 
dedos a cada expiração dele, seguindo sua irregularidade. Ele já estava quase 
adormecido, quando passei a tocar o osso esterno, com o Único Toque. Nos pri-
meiros oito minutos da aplicação ele já havia adormecido completamente.

Nessa época, eu já vinha observando sistematicamente os efeitos produzidos 
pelo Método Sándor no sono dos enfermos com câncer, cronometrando o tempo 
do adormecer, do início da aplicação da técnica até sua finalização.

Esse paciente só foi acordar no final da madrugada para surpresa da equipe de 
enfermagem de plantão. Compareci ao hospital todos os dias subsequentes para 
aplicar o relaxamento. Ao final de uma semana ele recebeu alta do hospital, careca, 
aparentando estar mais fortalecido, andando, com aspecto bem amarelado, muito 
magro, porém, feliz. Quando voltou para a sua casa solicitou minha presença.

Atendi a seu pedido numa manhã de sábado, na qual um sol suave aparecia 
depois de muitos dias nublados. Sentamos em uma das sacadas envidraçadas, 
com vistas para um jardim. Assim, ao olhar para um lado via–se a rua e o verde, 
ao olhar para o outro lado o interior da casa. Ele foi logo comentando que ficou 
muito sensibilizado com os efeitos do Toque Calatônico, dizendo: “Com o seu 
Toque, eu ouço a minha música!”. Fez várias perguntas sobre Sándor. Iniciou o 
relato da sua história pessoal em ordem cronológica. Demorava mais com os 
detalhes diante de acontecimentos da sua vida que o emocionavam. Escutei–o 
por quase três horas. Ele era músico, tocava vários instrumentos, fazia arranjos 
muito sensíveis e harmônicos. Sua voz e sua música eram suaves, doces e alegres. 
Tinha especial talento com desenhos. Só um ano após a sua morte conheci a 
sutileza de suas composições e a sensibilidade de sua voz. A frase “Estou escu-
tando minha música!” foi por ele repetida várias vezes. Ele “sentia” música ao 
ser tocado. O Toque Calatônico criava no seu corpo um diálogo de sensações. As 
memórias sensoriais  construíam harmonias… Ele sentia música dentro dele. Em 
todas essas ocasiões eu o deixava dormindo. Adormecer no caso dele era fun-
damental. Seu corpo doente acolhia o toque sutil, transduzia conteúdos incons-
cientes, sintomas orgânicos e emocionais para o plano consciente. Transdução 
ou o ato de transduzir refere–se à conversão ou transformação de matéria, 
energia ou informação de uma compleição para outra.

Rossi (1997, p. 55) utiliza essa conceitualização e compreende o significado 
da transdução, reconhecendo o Sistema Límbico–Hipotalâmico, composto por 
amígdala, hipocampo, giro–cingulado, fórnice, septo e certos núcleos do tálamo 
e do circuito de Papez, como sendo o maior transdutor entre a psique e o corpo.

Damásio (2006, p. 205) admite a hipótese do Marcador Somático. Como a sen-
sação é corporal atribui ao fenômeno o termo de estado somático e porque o 
estado “marca” uma imagem, chama de marcador. 

Com o seu Toque,
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A música que o paciente dizia “sentir” pode ser compreendida quando se conhe-
cem particularidades do sistema límbico–hipotalâmico, como possibilidades de 
ir além dos cinco sentidos, de maneira a perceber mais intensa e individualmente 
alguns eventos corporais e/ou psíquicos. Essa percepção pode vir em forma de 
sensações únicas, passíveis de explicação e compreensão somente para quem as 
percebe. O toque o levava para um mundo de conforto, recompensa! 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ader (1981) pela primeira vez publicou resultados de suas pesquisas em livro 
denominado “Psiconeuroimunologia”. A partir daí, tem início uma nova disci-
plina que congrega a pesquisa científica do complexo campo das interligações 
entre os sistemas endócrino, imunológico e nervoso. Na sua amplitude maior, 
a Psiconeuroimunologia visa estudar a inter–relação mente–corpo através dos 
mecanismos pelos quais os sistemas psicológicos e fisiológicos se comunicam 
(CARVALHO, 2002).

A psiconeuroimunologia evidencia a interação entre vários sistemas, confirman-
do que mente e corpo fazem parte de uma totalidade que se comunica por meio 
de uma linguagem química. Peptídeos e receptores são unidades bioquímicas que 
decodificam as emoções ao entrarem na dimensão corpórea, fazendo papel de 
mensageiros entre o cérebro e os órgãos, formando uma rede psicossomática em 
que os neuropeptídeos e os receptores são os correspondentes químicos da emo-
ção. No cérebro e nos órgãos, a emoção tem um efeito químico responsável pela 
geração de sentimentos. As evidências têm sustentado a hipótese de haver influ-
ência dos fatores psicológicos no desenvolvimento das doenças. O uso de técnicas 
de relaxamento tem se revelado de grande utilidade diante de tais evidências.

Pesquisas recentes também propõem a integração entre vários sistemas, acres-
centando a participação endócrina por meio do eixo hipotálamo–hipofisiário e 
demais glândulas, de tal forma que hoje se denomina de psiconeuroendocrinoi-
munologia (SBPO, 2008, pg. 233).

Uma vez reconhecido que a doença tem várias causas, abre–se importante cami-
nho para intervenções psicológicas no hospital, como as de Sándor que, com o uso 
de técnicas, auxiliam não só na resolução de problemas e na expansão de consci-
ência como na administração do estresse e na maximização da qualidade de vida.

O corpo vivenciado como corporeidade é, sem dúvida, o meio no qual e por meio 
do qual se realiza o processo da vida. Em momentos nos quais a existência é des-
vitalizada por uma enfermidade no corpo, Sándor (1980, item 30.6, V.E.L.A.) pro-
põe “que o terapeuta não fique perplexo, confuso perante queixas variadas, resis-
tências ou desânimos, mas tente olhar para dentro de si mesmo e dizer: essa pes-
soa perdeu seus Pontos de Apoio. Tentemos reconduzi–la para eles e reajustá–la”.

O trajeto que Jung chama de individuação e integração pode atrair, encaminhar 
e conduzir a personalidade, considerando a íntima relação do psíquico com a 
fisiologia do cérebro, com as glândulas e com o corpo.

Pethö Sándor foi um médico que buscou um método através do qual o terapeuta 
pudesse converter palavras, imagens, sensações, ideias, crenças e expectativas 
nos processos que levam à individuação.

Da experiência com a aplicação do método com o Único Toque, em psico–onco-
logia no hospital, tenho constatado o alívio dos vários estímulos desconfortáveis 
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no paciente acamado e peculiar harmonia no seu corpo doente. Atendendo aos 
mesmos objetivos do método original de Sándor, posso afirmar que o Único 
Toque também propicia a reorganização da imagem e do esquema corporal, 
pelo contato sutil na pele, re–posicionando o paciente nos seus eixos de apoio, 
municiando–o em seu processo de individuação. Confirmando, os postulados de 
Sándor (1974), o toque no corpo doente produz comutações vasomotoras e des-
contração muscular. Ajuda–o a identificar e esclarecer conteúdos já conscientes 
e aproxima conteúdos inconscientes. Assim, por meio da manipulação suave, o 
estresse é aliviado pela relaxação e o contato corporal diferenciado com o tera-
peuta permite o desenvolvimento de uma ressonância bipessoal.

No hospital, as imagens calatônicas também podem e devem ser trabalhadas 
sob forma de considerações abstratas. A utilização simultânea da comunicação 
verbal e da aplicação de toques adequados facilita a decodificação dessas ima-
gens. Os medos, as angústias e as raivas expressadas no corpo do paciente são 
percebidos como “dor no peito” ou como “estou sem ar”, “não estou respirando”. 
Quando o paciente entra em contato com esses conteúdos, seja pela linguagem 
falada, pelo choro ou pela escrita, surgem estados mentais que ajudam o indiví-
duo a assumir e lidar com as difíceis decisões de sua vida no estado de adoecer. 
A sensação de conforto sentida dá–se pelas transduções entre o físico e o psí-
quico. O paciente organiza–se na sua enfermidade, comunica–se melhor consigo 
mesmo, com os seus familiares e com a equipe cuidadora.

Nos corredores, enfermarias e quartos dos hospitais, é comum deparar com as 
pessoas com olhares assustados e expressões carentes. Os sofrimentos e incertezas 
estão quase sempre presentes em suas posturas corporais. A partir da minha 
experiência adquirida ao longo dos anos com pacientes hospitalizados, posso 
afirmar que os recursos do método de Sándor muito podem aliviar os sofrimentos 
físio–psico–emocional–espirituais de uma pessoa em estado de adoecer.

Considero também que a atitude e a visão integrativa da psique e do corpo, 
conforme preconizava Sándor, tem sido o diferencial na minha atuação dentro 
das áreas da Psicologia Clínica, Psicologia Hospitalar e Psico–oncologia.
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Notas

1. Em 1954, Mathilde Neder foi pioneira ao iniciar seu trabalho no COT – Clínica Ortopédica e Traumato-
logia do HC (Hospital das Clínicas), dando origem à Psicologia Hospitalar no Brasil e no mundo. Também, 
conforme relatos da própria Mathilde, entre 1969 e 1970, ela organizou dois semestres de Cursos de Re-
laxamento, culminando com uma publicação especial no Boletim de Psicologia (Sociedade de Psicologia 
de São Paulo) de quinze artigos, sendo dez de autoria de Pethö Sándor, e os demais artigos de autoria de 
outros profissionais do chamado Grupo dos Sábados, os quais deram origem à única obra publicada de 
Sándor com o título Técnicas de Relaxamento (SÁNDOR, 1974). 
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