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René Magritte
(Lessines, 1898 – Bruxelas, 1967)

“Tudo o que vemos
esconde outra coisa. Nós
sempre queremos ver o 
que está escondido pelo
que vemos”





Nosso 
primeiro 
passo

Identificar o 
que está 
cobrindo 
nossa visão



o primeiro véu



René Descartes 
(1596-1650)



Res cogitans

Res extensa





Galileu Galilei  (1564 – 1642)

Francis Bacon (1561 – 1626)



Revolução científica (séc. XVI)

1. Ignorância

2. Observação

3. Poder



Uma 
mudança 
na 
paisagem

Coalbrookdale by night (Philippe Jacquesde Loutherbourg, 1801) Óleo sobre tela



Mecanicismo 
(Pepper)



Avanço tecnológico

Diagnósticos mais 
precisos

Especialização

Tratamentos mais 
precisos



O primeiro véu: divisão

• Mente x corpo

• Divisão do corpo em partes cada vez menores

• Hiper-especialização (psicólogos não entendem de corpo, outros 
profissionais de saúde não entendem de psicologia)

• Desconforto em lidar com o novo



Como tirar o primeiro véu



o segundo véu



O que se vê

O que não se vê



Dores externas

X

Dores internas

Sumérios (3000 A.C.)



Positivismo

Ciência – único conhecimento 
verdadeiro

Método = observação

Auguste Comte (1798-1857)



Como conhecer o que não se vê?



A dor que 
se vê



A dor que 
não se vê





E quando não acha 
a causa visível?



1)  degeneração discal
• 2o anos =  37%

• 80 anos = 96%

2) hérnia de disco
• 20 anos = 30%

• 80 anos = 84%

3) protusão discal 
• 20 anos = 29%

• 80 anos = 43%

Achados de imagem em 
indivíduos assintomáticos



O segundo véu

Foco exacerbado em aspectos visíveis =  dor crônica ignorada, emoções 
ignoradas, pensamentos ignorados, HISTÓRIA IGNORADA, SUJEITO 
IGNORADO

Psicólogos valorizam o subjetivo, porém muitas vezes se esquecem do 
corpo, do biológico, das características filogenéticas



Para tirar o segundo véu...



René Descartes, 6ª meditação

(T VII 81; CSM II 56)

O marinheiro e o barco



terceiro véu



Tempo











• 112 encontros clínicos filmados

• Eliciaram a agenda– 36%

• Interrupções: 67%

• Média de tempo até interrupção: 11 segundos



WNL = Within Normal Limits

Na verdade, pode significar...

WNL = We Never Looked



“Hospitais estão se 
deteriorando em 
máquinas 
desumanizadas”

Francis Peabody. The 
Care of the Patient. 
MS/JAMA, 1927





O terceiro véu

• Despersonalização

• Profissional de saúde como máquina

• Desinvestimento da relação terapêutica

• Falta de escuta



uma possível saída...



Publicações I.A. na saúdePoder computacional



“Muito do que está errado com os 
serviços de saúde não será 
consertado pela tecnologia 
avançada, algoritmos ou 
máquinas”

“Conforme as máquinas ficarem 
mais inteligentes e assumirem mais 
tarefas, humanos poderão ser mais 
humanos”

Topol E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make 
Healthcare Human Again. New York: Basic Books, 2019



Para tirar os três véus

• Integrar diferentes visões

• Levar em conta o que não se vê

• Valorizar o contato humano



O que acontece se fizermos isso?

Aula 2



Obrigado

nos vemos dia 24/02 às 21h


