
O presente estudo temático interdisciplinar envolvendo Psicologia 

hospitalar, Geriatria e Gerontologia é um relato sobre um modelo 

de acolhimento a pessoas idosas hospitalizadas e de intervenção 

na redução do estresse Hospitalar, utilizando–se a Calatonia, 

método criado por Sandor Petho. Dados clínicos observados em 

enfermaria geriátrica revelam que os pacientes atendidos apre-

sentaram aumento de consciência corporal, através dos toques 

com reflexos em sua imagem corporal; maior equilíbrio do ponto 

de vista afetivo e comportamental,alteração do ritmo de sono 

e vigília e melhora no contato e relacionamento interpessoal.
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O presente trabalho caracteriza–se como relato de experiências no atendimento 
psicológico a pessoas idosas, em ambulatório e internação hospitalar com o 
método da Calatonia. É um relato sobre as descobertas de pessoas doentes, que 
a partir de questões e buscas sobre os sintomas que apresentavam, passaram a 
um auto conhecimento pelo despertar da consciência corporal. Entraram em 
contato com a possibilidade de se relacionarem com o mundo interior, com suas 
angustias, medos, sentimentos de perdas, assim como, com as suas simbolizações 
e possibilidades criativas. As experiências advindas da consciência do próprio 
corpo, sujeito e objeto remetem–nas a sua história, à reaquisição do prazer de 
viver, à re–significação de passagens, caminhos, para a vida e para a morte.

A calatonia é uma arte de acolher e entrar em contato. Por sua própria história 
este método se remete ao vivido, ao humano Foi–nos transmitido por Dr. Sándor 
através da nossa vivencia pessoal em psicoterapia, em momento existencial pro-
pício a lidar com perdas, mudanças transformações. Aprendemos uma ética de 
respeito e auxílio a pessoas.

 Para apresentar o trabalho da calatonia, reportamo–nos a sua memória histórica 
tão bem descrita por Farah (2008) em seu livro Integração Psicofísica. O método 
foi idealizado como tentativa de amenizar o sofrimento humano, em momento 
de perdas do seu próprio criador, Pethö Sandor, na segunda guerra mundial, 
onde trabalhou no atendimento de feridos e refugiados na Europa. Naquele 
período, dadas as precárias condições geradas pela guerra, com freqüência 
via–se diante de situações onde os recursos médicos, além de precários, eram de 
pouca ajuda no atendimento de seus pacientes. Embora sua especialidade fosse 
a Ginecologia/Obstetrícia, foi designado para o cuidado de pessoas portadoras 
dos mais variados traumatismos, conforme ele mesmo relatou, ao falar sobre o 
surgimento de seu método: 

“Idealizou–se este método durante a segunda guerra mundial, com base 
nas observações feitas em casos de readaptação de feridos e congelados, 
no período posterior à grande retirada da Rússia. Num hospital da Cruz 
Vermelha foram atendidas as mais diferentes queixas na fase pós opera-
tória, desde membros fantasma e abalamento nervoso, até depressões e 
reações compulsivas” (Sandor,1974, pág 92) 

Era praticamente impossível, frente à estas pessoas, estabelecer um limite entre 
o traumatismo físico e o sofrimento psicológico que os atingia. Mas Sándor já 
estava atento às estreitas relações existentes entre nossos processos corporais e 
nosso funcionamento psicoemocional. 

Sandor não apenas criou um método, mas, principalmente um tipo de acolhi-
mento e atendimento que o levou a estas observações: a atitude compassiva 
e amorosa que assumia diante do sofrimento de seus pacientes, ensinando–os 
também essa atitude em relação ao próximo. Calatonia é uma expressão que 
“… indica um tônus descontraído, solto, mas não apenas do ponto de vista 
estático e muscular. No original grego o verbo khalaó indica relaxação e tam-
bém alimentação, afastar–se do estado de ira, fúria, violência, abrir uma porta, 
desatar as amarras de um odre, deixar ir, perdoar aos pais, retirar todos os 
véus dos olhos, etc.” (Sandor, 1974, pág.92) .Na Calatonia: os toques são reali-
zados na pele. Os toques sutis se constituem em estímulos que vão se propagar 
naturalmente, por meio do sistema constituído por terminações nervosas, vasos, 
comunicadores/ mensageiros químicos ativados pela estimulação dos receptores 
na superfície cutânea levam ao cérebro a percepção do contato ativador. A pele 
além de ser o maior órgão envoltório do organismo, com múltiplas funções de 
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proteção e equilíbrio, informa o sistema nervoso permanentemente sobre o que 
se passa no ambiente e gera imagens mentais, emoções e sentimentos o tempo 
todo por sua função de intermediar as relações do ser humano com o mundo. 

A Calatonia atua potencialmente em vários níveis sobre a complexa estrutura 
psicofísica de cada indivíduo, que envolve sua história e organização de sua 
memória pessoal. Algumas pessoas entram em contato com as mais diversas 
modalidades de sensações corpóreas, tais como: sensações de frio–calor, peso–
leveza, formigamentos; sensações sinestésicas e proprioceptivas de movimentos 
musculares, tensões–descontrações, posições espaciais, sensações referentes ao 
equilíbrio do corpo; sensações ligadas ao seu esquema e imagem corporal e a 
membros fantasmas, Outras, entram em contato com recordações, associações 
de diferentes naturezas; com imagens visuais, auditivas, tácteis ; com vivências 
de estados não comuns de consciência, análogas muitas vezes aos estados de 
consciência promovidos pela meditação. 

Se aceitarmos, utilizando as palavras de Farah (2008) que a principal meta da 
psicoterapia é criar condições para que a pessoa amplie a consciência que tem 
de si própria, a ponto de poder expressar tão plenamente quanto possível suas 
potencialidades individuais com equilíbrio e criatividade; Se aceitarmos ainda 
que cada pessoa seja um todo indivisível e que seu corpo e seu psiquismo são 
apenas diferentes formas de expressão desta mesma unidade sincrônica, então, 
podemos entender a Calatonia, como um importante recurso na facilitação do 
nosso acesso ao mundo interno do ser humano.

Montagu(1986) refere que” o envelhecimento traz limitações devidas a pro-
blemas de saúde ou incapacitações, mas isto não elimina necessariamente 
a qualidade de vida….Em nossa sociedade, os idosos são considerados como 
biodegradáveis e supérfluos, ao invés de serem respeitados pelo que realmente 
representam: uma elite biológica que, dotada de uma resistente sabedoria tem 
muito a oferecer ao mundo” (1986, pág. 369) Continua, o autor expressando que 
a pele apresenta as mais ostensivas evidências do envelhecimento: fica mancha-
da, seca, perde a elasticidade. Com a idade também terminações nervosas tácteis 
sofrem mudanças significativas, como alteração da velocidade de reação a estí-
mulos sensoriais e dolorosos. Todavia as necessidades táteis não mudam com a 
idade, pelo contrário, aumentam. Constata, todavia, que a estimulação táctil, tão 
importante para aspectos psiconeuroimunológicos e afetivos do desenvolvimento 
humano é o mais negligenciado para pessoas mais velhas. Diz o autor que todos 
querem tocar, acariciar crianças, cuja pele é fina, rosada, macia. A grande maioria 
se afasta corporalmente dos idosos, cuja pele é enrugada, grossa, manchada, feia.

Em relação à imagem corporal, com pessoas idosas frequentemente ocorre o que 
Messy, 1992, denomina por “espelho quebrado”, isto é, a não–identificação de 
uma imagem externa com a imagem interna que as pessoas tem de si. Isto ocor-
re tanto em termos do reconhecimento e identificação de outras pessoas (“tia, 
velha, avó”) como muitas vezes, da própria pessoa em espelho que evita o se 
defrontar. Grande parte das pessoas referem não se sentirem velhas, mas serem 
designadas como velhas pelos outros. A identificação de uma pessoa como 
“velha” geralmente ocorre após algum acontecimento que propicia um marco 
na história daquela pessoa, especialmente vivência de perdas, tais como, a morte 
de um ente querido, a entrada na menopausa, a saída de um filho, um tombo na 
rua, um acidente vascular, uma aposentadoria, conforme relata Goldfarb (1998)

A ameaça da dependência, da perda de autonomia, do espaço de liberdade pesso-
al é associada a sentimentos insuportáveis de enfraquecimento e de degradação. 
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Freqüentemente as sensações corporais ligadas ao envelhecimento fazem com 
que os indivíduos tenham a representação de traição. O seu corpo não quer 
segui–lo. Os reflexos perderam a rapidez; a respiração está mais curta; os movi-
mentos finos são mais difíceis; as pernas não sustentam mais; os órgãos dos sen-
tidos não permitem as sensações plenas de outrora. Acrescentamos que muitas 
destas vivências transformam–se em representações diretamente relacionadas 
aos valores de produtividade e incitação pela produção de nossa sociedade. e 
que muitas vezes as pessoas para não sofrerem bloqueiam seus sentimentos e 
suas expressões, deixam de sentir, afastam–se de si. 

Os primeiros idosos, que atendemos em enfermaria geriátrica com calatonia, 
ensinaram–nos que, no envelhecimento, as dificuldades em viver, a necessidade 
de ser cuidado e de receber afeto e manuseio corporal são muitas vezes expressas 
por comportamentos hipocondríacos, assim como psicossomáticos, que observa-
mos, muitas vezes subjacentes às procuras de cuidados de saúde (médico bom 
é aquele que toca, escuta, mede a pressão) e de dores, em relação às quais, só o 
toque e o contato já elicia melhoras. Concretamente suas expirações e sorrisos 
mostravam o prazer em sentir o seu próprio corpo vivo, sentir o toque, inibindo 
outros toques doloridos de intervenções necessárias para pegar um vaso, para 
inserir uma sonda, para fazer um curativo.

Em Serviço com atuação interdisciplinar, contribuímos com procedimentos para 
tratar as escaras tão freqüentes para quem permanecia ao leito, com pele tão 
fina e delicada. A enfermagem cuidava e ensinava os familiares a tratarem os 
ferimentos e a prevenção dos mesmos; o fisioterapeuta, o movimento ao leito, 
a terapeuta ocupacional, as possibilidades do fazer, do construir,adaptados ao 
leito; a assistente social com a psicóloga cuidavam da participação da família 
nos procedimentos; a nutricionista nutria com albuminas . Procurávamos nutrir 
com nossos toques espaços corporais não doloridos. Essa energia do trabalho em 
equipe trouxe melhoras também, para aqueles pacientes com prognósticos mais 
difíceis, que passaram por amputações e com infecções.

As perdas de movimento em processos de demência nem sempre se iniciam por 
perdas fisiológicas. Temos observado que muitas vezes é a perda do uso funcio-
nal e da imagem corporal conseqüentes à falta de motivação em viver e em lidar 
com as perdas é que precedem às mesmas. A pessoa entra em desânimo e vai 
deixando de andar, de se mover, de engolir, e perdendo o saber fazer, apagando 
de sua imagem corporal, não apenas, as possibilidades de uso funcional, mas, 
de relações, dores e prazeres. Neste processo de conscientização de si, do seu 
tempo cronológico, histórico e vivido, as possibilidades relacionais, assim como 
expressivas, artísticas e de consciência corporal desempenham papel funda-
mental. A conscientização pelos toques leva a pessoa a um comprometimento 
com o próprio corpo, a sensações que havia desistido de sentir, a possibilidades 
funcionais. 

Em enfermaria, com pessoas que estavam nos limites de sua vida, deparamo–nos 
com aceleração de sonhos e desejos que compartilhamos e conseguimos, por 
vezes, atender: o pedaço de goiabada com queijo para aquele senhor magri-
nho que saboreou com muito prazer, antes de dormir e morrer; o toque para 
o doente sem comunicação, que necessitava sentir uma presença; o toque que 
acalmava alguém com Alzheimer agitado ao ser cuidado. 

Em ambulatório, a calatonia permitiu acolhimento às pessoas e a observação de 
simbolizações que sincronicamente surgiram dos diagnósticos e do modo como 
estes eram comunicados. 
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O diálogo entre consciência de si e imagens, sonhos–acordados, permitiu a asso-
ciação dos sintomas com o momento existencial, com complexos, com aspectos 
de sombra. Assim, por exemplo, uma senhora procurou–nos por encaminhamen-
to médico com sensações de queimação em esôfago que já havia sido operado. 
Só pode ser psicológico e eu sou muito tensa, vim aqui para você apagar o meu 
fogo. Conversamos sobre por que teríamos que apagar o seu fogo? Entramos em 
contato com uma mulher muito ativa, em véspera de aposentadoria que pre-
enchia sua vida obsessivamente com o trabalho, sem se dar conta de sua femi-
nilidade, das mudanças do seu corpo e descuidando dos seus relacionamentos 
em época de menopausa. Durante a calatonia, esta pessoa sonha acordada com 
a imagem de estar pegando lenha e montando uma fogueira imensa em uma 
floresta. Em seguida vê sua imagem, mais jovem, mais magra, rodeada de mulhe-
res dançando em volta da fogueira, com vestes transparentes,ao luar, como em 
ritual de magia. Onde mais sentia calor? Em seu corpo todo, um fogacho, calor 
que mostrava a energia vital ainda tinha e que a menopausa não precisava ser 
sinônimo do término da sexualidade e da sensualidade, a não ser que ela quises-
se “engolir” todo o seu fogo.Inicia a partir da imagem, ritual de passagem, todo 
um processo de mudança pessoal e reflete que se não fosse a queimação não 
teria entrado em contato consigo mesma.

“Estou doente. Meus pensamentos começam a estar confusos.
Mas, meu corpo, tocando nas coisas, entra nelas.
Sinto–me parte das coisas com o tacto.
E uma grande libertação começa a fazer–se em mim.
Uma grande alegria solene como a de um acto heróico.
Passado a sós no gesto sóbrio e escondido.” 
(Alberto Caeiro –Fernando Pessoa,2005, pg116)

Referências Bibliográficas

BrANDãO, V.M.ªT. (1999) Memória, Cultura, Projeto de Vida. Dissertação de Mestrado em 
Ciencias Sociais, PUCSP
DyChTwAlD, K. (1950) Corpomente São Paulo: Summus Ed.
FArAh, r. M. (2008) Integração Psicofísica: O trabalho Corporal e a Psicologia de C. G. Jung, 
São Paulo: Companhia Ilimitada.
GOlDFArB, D. (1998) Corpo, Tempo e Envelhecimento. São Paulo; Casa do Psicólogo
lOPES. G. da Costa (2000) Saúde na Velhice. São Paulo: EDUC. FAPESP
MESSy, J. (1992) A pessoa Idosa não existe. São Paulo: Aleph.
MONTAGU, A. (1986) Tocar – O significado humano da Pele. São Paulo: Summus Ed.
PESSOA, F. (2005) Poesia completa de Alberto Caeiro. São Paulo: Companhia das letras
PEThö Sándor (1974) Técnicas de Relaxamento. São Paulo: Ed. Vetor.


