
GRUPO BALINT 2017.2 

 Um caminho para tornar-se um profissional diferenciado 

 

O que é? Atividade de grupo criada pelo médico húngaro-inglês Michael Balint, 

direcionada a estudantes, médicos ou outros profissionais de saúde. Não se trata de 

psicoterapia nem de grupo para pesquisa. 

 

Objetivo: Compreender a dinâmica da relação médico-paciente. Ao relatar os casos que 

presenciou ou acompanha, o participante reflete sua experiência, havendo troca de 

opiniões entre os membros. A coordenação do grupo traduz as ações e sentimentos 

emergentes, provocando reflexão sobre o adoecer, os agravos, sobre os limites do 

médico, permitindo ressignificar diversas situações, para maior êxito profissional.   

 

Quem coordena? Profa. Dra. Betinha Fernandes, médica psicoterapeuta de base 

analítica; Titular da disciplina Assistência Integral à Saúde do Adolescente – 

UniNassau.       

 

Para quem? Acadêmicos do curso de Medicina, do 1º período ao 8º período, e que 

preencham os requisitos abaixo. 

 

Quais os requisitos e as normas? 

 

Participação voluntária, sem ônus. 

Não há avaliação normativa (prova); o objetivo é aprimorar a formação médica. 

Número máximo de vagas: 13 (treze) – questão de norma técnica.    

Inscrições: via e-mail (grupobalintuninassau@gmail.com), enviar nome completo, 

período e telefone para contato.  

Seleção: por meio de entrevista com profa. Betinha Fernandes  

Data: 14 de Agosto de 2017, segunda-feira, das 17:00 às 18:30.   

Aprovados: A lista será divulgada pela coordenação médica.  

Local das atividades: prédio central, BV, sala determinada pela coordenação do curso.  

Dias e horário: Segundas-feiras, 12:00h às 13:00h. (não há como mudar o dia). 

Frequência: é essencial, sendo registrada em cada encontro.  

Duração das atividades: um semestre letivo.  

Obs: 1. A seleção toma por base a possibilidade de frequência do aluno e é de cunho 

subjetivo. 2. Não serão aceitos pedidos de explicação pelo resultado.  

 

“Quem participar de Grupo Balint será um médico diferenciado na forma de entender 

o paciente e de atuar nas diversas situações. Será para sempre um médico balintiano.” 

Prof. Dival Cantarelli, médico psicanalista e pioneiro de Grupo Balint em Recife. 

Prof. do Núcleo de Medicina Psicossomática da UPE e do setor de Medicina 

Psicossomática do Hospital dos Servidores do Estado (aposentado); ex-professor 

de Teorias Psicanalíticas da UFPE   
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