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Editorial

Aqui e

A

colher, estar junto, atender as demandas de
cada paciente psiquiátrico e sua família de
forma individualizada é condição imprescindível
no trabalho desenvolvido pela Holiste. Gostamos do
que fazemos, e isso nos leva a observar o paciente em
sua completude e complexidade.
Entender o universo do indivíduo e, com isso, devolvê-lo
à sociedade em condições de lidar com suas dificuldades
no aqui e agora, restabelecendo sua capacidade de ter
um projeto de vida, de ter desejos e realizações; este é o
conceito que move nosso projeto, o do paciente cidadão,
que se vale das mais variadas ferramentas para ser
levado a cabo.
Nesta edição da Revista Holiste você vai conhecer um
pouco mais da trajetória da clínica ao longo de 15 anos,
desvendando os motivos que a tornaram referência
no tratamento psiquiátrico do Norte-Nordeste.
Esperamos que goste.
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VOCAÇÃO
para
cuidar

Experiência, serviços diferenciados e permanente evolução
garantem resultados promissores no tratamento dos
transtornos mentais

G

uardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em
cofre não se guarda nada. Em cofre perde-se a coisa à
vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la (...) iluminála”. Os versos do poeta e filósofo Antonio Cícero
dizem muito sobre a história da Holiste. Fundada em 2000
por um grupo de profissionais de saúde mental liderados
pelo psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, o então Espaço
Holos foi criado em meio à luta antimanicomial, movimento
político/ideológico que pregava o fim da internação
psiquiátrica, associando-a ao simples encarceramento de
pessoas e classificando o procedimento como desumano.
Neste período, centenas de leitos - públicos e privados de internação psiquiátrica foram fechados em todo o país,
deixando uma parcela da população com distúrbios mentais
graves completamente desassistida.
Com o objetivo de cuidar destas pessoas, e por acreditar na
capacidade terapêutica da internação, Dr. Luiz Fernando
Pedroso decidiu fundar sua clínica: “O indivíduo, em verdade,
é encarcerado pela doença, e não pelo profissional que está
tratando seu transtorno. A partir da observação contínua
e intensiva de seu comportamento, o que só é possível
na internação, é que podemos aferir um diagnóstico mais
preciso e tratá-lo da forma mais adequada. Neste sentido,
a internação psiquiátrica é libertadora”, argumenta o diretor
clínico da instituição.
Olhar apurado, profissionalismo e sólidos valores éticos
contribuíram para que a pequena clínica atingisse o status de
excelência em psiquiatria e saúde mental na Bahia. Hoje, mais
de 120 colaboradores compõem uma equipe multidisciplinar
que trabalha de forma unificada. “Diferente de outras
especialidades, afora o tratamento medicamentoso, na
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PERSPECTIVA DA FUTURA SEDE

psiquiatria o profissional só tem duas coisas com as quais pode
trabalhar: a observação e a expressão, seja através da fala ou
do corpo. O caminho é observar para poder intervir de um modo
saudável. Os pacientes costumam dizer que a clínica é a casa do
BBB, onde tudo é observado. E sempre tem alguém intervindo”,
brinca Sandra Simon, diretora técnica da clínica.
Enxergar o paciente como “sujeito único”, com suas devidas
particularidades, é a base para o desenvolvimento de
um projeto terapêutico individualizado, que se inicia no
momento do acolhimento e segue até sua reinserção na
sociedade. Dentro desse contexto, a família ocupa lugar de
destaque e também ganha atendimento específico. “Talvez
esse seja um dos nossos grandes diferenciais. Existem
famílias em que as pessoas não se entendem mais, onde
as relações já estão desgatadas; outras não têm autoridade
sobre o paciente... Isso tudo tem de ser trabalhado. As
necessidades são particulares e por isso trabalhamos de

O indivíduo, em verdade, é
encarcerado pela doença,
e não pelo profissional que
esta tratando seu transtorno.
Nesse sentido, a internação
psiquiátrica é libertadora
Luiz Fernando Pedroso,
diretor clínico
forma individualizada. Caso contrário, o tratamento do
paciente não terá continuidade pós-internação. O resgate
do relacionamento com a família é importante, na medida
em que é por meio dela que o paciente inicia sua volta ao
mundo”, esclarece Sandra.
Para atender todos os aspectos envolvidos no tratamento do
paciente, a clínica organizou uma grande gama de serviços
que abarcam as necessidades de cada indivíduo, mantendo
o constante aperfeiçoamento de sua equipe multidisciplinar,
composta por médicos, enfermeiros, psicólogos,
acompanhantes terapêuticos, educadores físicos, terapeutas
ocupacionais, fisioterapeutas e nutricionistas, entre outros.
Estes diversos atendimentos estão disponíveis não só na
internação, como no atendimento ambulatorial e domiciliar.
Em 2013, foi criada mais uma modalidade de atendimento:
a Holiste Dia, um serviço de hospital dia psiquiátrico voltado
para a reabilitação e suporte ao paciente com dificuldades de
reinserção sociofamiliar (leia mais na página 08).

Nova estrutura
Cuidar de pessoas também implica em atenção ao ambiente
que as cerca e isto está expresso no conceito de ambientoterapia
(leia mais na página 13). Para além da estrutura física adequada,
a ambiência terapêutica é feita pelas relações pessoais e
institucionais que se estabelecem neste espaço.
Para valorizar ainda mais este aspecto, verificou-se a
necessidade de uma mudança para um espaço de vivência
maior e mais adequado, além de uma nova marca, a Holiste,
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Capa
que simboliza evolução e maturidade dos valores construídos
em 15 anos de existência. Essas mudanças reafirmam o
compromisso de levar aos pacientes e familiares os melhores
recursos terapêuticos da psiquiatria moderna.
Prevista para ser inaugurada em 2016, a nova estrutura foi
exaustivamente pensada para que os resultados do tratamento
sejam ainda mais promissores. “Foram necessários diversos
estudos para que chegássemos ao que está sendo executado
hoje. Isso demonstra o quanto toda a equipe se esmerou para ter
o que há de melhor. Investimos R$ 24 milhões para fazer o que
gostamos de fazer, que é cuidar de pessoas. Não vamos ampliar
número de leitos, a mudança é qualitativa. Investimos em
qualidade de atendimento”, afirma Dr. Luiz Fernando Pedroso.
“Teremos mais área verde, mais salas de atividades, academia
completa, espaço para terapias corporais, uma quadra, uma
piscina maior, com parte adaptada para hidroginástica, além
de quartos padronizados. A ideia é replicar a vida fora da
internação”, detalha Sandra.

SANDRA SIMON SIQUEIRA

PISCINA COM RAIA
QUARTO INDIVIDUAL

Teremos mais área verde, mais
salas de atividades, academia
completa, espaço para terapias
corporais, uma quadra, uma
piscina maior, com parte
adaptada para hidroginástica.
CONSULTÓRIO
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Sandra Simon Siqueira,
diretora técnica

ÁREA DE CONVIVÊNCIA

DR. LUIZ FERNANDO PEDROSO

Cidadania
Todos esses recursos amparam um conceito que é intrínseco
ao projeto da Holiste: o do paciente-cidadão. Ao entender o
transtorno mental como uma patologia igual a tantas outras,
a clínica busca resgatar no indivíduo a responsabilidade
sobre si mesmo e sobre a doença. “Estamos aqui para ajudar
no que for possível, mas contamos com o próprio paciente
querendo se ajudar. Mostramos que a doença não pode ser
desculpa para tudo”, pontua Sandra.
RECEPÇÃO

Equipe de excelência
De acordo com a diretora técnica, para que essa nova
engrenagem esteja azeitada, é preciso investir em pessoas
o tempo todo. Nesse sentido, a Holiste sempre cuidou de
sua equipe. Os funcionários passam por constantes cursos
de reciclagem e reuniões semanais são feitas para orientar
e monitorar a adequação dos colaboradores no manejo
do paciente psiquiátrico. O comprometimento de todos é
grande e exige uma oferta constante de conhecimento: “Não
podemos correr o risco de entrar no automático, de perder
a criatividade. O crescimento da clínica ajuda, pois sempre
há algo novo a se fazer. Mas há espaços que precisam de
renovação, pois o olhar de quem chega é crítico. E isso é bom.
A renovação é importante para gente se reavaliar”, pondera.

Dentro dessa perspectiva, o projeto terepêutico busca
o desenvolvimento pessoal e a autonomia do paciente:
“Queremos que ele volte ao seio familiar, ao seu trabalho, à
sua carreira profissional, aos seus negócios. Queremos que ele
volte tratado, mas também consciente de sua responsabilidade
consigo próprio e com os outros”, afirma a diretora.
Segundo ela, a interação com outros pacientes também
serve de parâmetro para essa conscientização. “Existem
conflitos e é bom que aconteçam durante a internação, pois
são um espelho dos comportamentos e das dificuldades que
o paciente enfrenta fora da clínica e podem ser trabalhadas
no “aqui e agora” pela equipe. No decorrer do tratamento
é possível perceber que as pessoas ficam mais tolerantes
umas com as outras, podem trocar experiências e discutir
soluções”, revela.
Essa percepção não é apenas interna. A resposta positiva de
familiares e de toda a sociedade se traduz em confiança e
reconhecimento. O caminho a seguir permanece o mesmo:
cuidar de pessoas, guardá-las!
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Hospital Dia

Dia a dia

melhor

C

omemorando dois anos de atividade e sucesso, o
Holiste Dia ganhou um novo prédio, uma estrutura
especialmente planejada para acolher e atender à sua
crescente demanda de pacientes. Com uma equipe
de mais de 15 profissionais, entre psicólogos, terapeutas,
enfermeiros e médicos, o novo Holiste Dia vem reafirmar a
importância desse trabalho de reabilitação em saúde mental.
Dentre as novidades da nova estrutura, destaca-se o maior
número de salas para realização dos atendimentos individuais
e das diversas atividades terapêuticas, como musicoterapia,
informática, relaxamento, meditação, arteterapia, salão
de beleza e expressão corporal. Uma varanda com espaço
planejado para as atividades de jardinagem e horticultura foi
criada, bem como uma nova enfermaria e um amplo refeitório
com copa planejado para, além de oferecer refeições, servir
como espaço de atividades culinárias. Toda a estrutura
foi pensada para abrigar pacientes com dificuldades de
locomoção, contando com elevador e banheiros adaptados
para este público.
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O novo Hospital Dia da Holiste
foi planejado para incrementar o
trabalho de reabilitação e reinserção
social desenvolvido nos últimos
dois anos. Mais espaço, conforto e
possibilidades terapêuticas
FACHADA HOSPITAL DIA

Planejamento terapêutico
O tratamento em hospital dia é indicado para a reabilitação
e suporte psicoemocional de pacientes com limitações
funcionais e, consequentemente, com dificuldades de
reinserção e readaptação ao ambiente sociofamiliar. Ele
difere da internação integral, destinada para a contenção e
manejo de sintomas agudos, e também do acompanhamento
ambulatorial (consultório), que exige maior autonomia dos
pacientes. A frequência do atendimento em hospital dia varia
conforme o caso e o momento de cada paciente, podendo ser
diária, em dias alternados ou apenas uma vez por semana, em
período integral ou meio turno.
O objetivo do tratamento é fazer com que o paciente se
mantenha psiquicamente estabilizado, responsável pelo
seu próprio bem estar e inserido em seu ambiente familiar
e social. Tudo é elaborado para que ele ganhe a maior
autonomia possível dentro de suas limitações. “Os pacientes
encaminhados ao hospital dia são aqueles que ainda

necessitam de suporte e vínculo institucional, e nossa missão
é prepará-los para que possam se tornar pessoas ativas e
produtivas, capazes de cuidar de si mesmas, com ganhos em
sua própria qualidade de vida e dos que estão ao seu redor”,
explica o psiquiatra André Gordilho, um dos coordenadores do
Holiste Dia.
Sandra Simon, diretora técnica da Holiste, destaca que
a participação da família nesse processo é essencial. Por
esse motivo, não apenas os pacientes, mas também seus
familiares encontram no Holiste Dia o apoio e orientações
SALA DE MUSICOTERAPIA

O tratamento
nos grupos
terapêuticos
auxilia o
desenvolvimento
de habilidades
sociais, que são essenciais para o
paciente lidar com seu dia a dia em
família e em sociedade
Ueliton Pereira, coordenador do
Hospital Dia
necessárias para ajudar o seu ente querido a ter sucesso no
tratamento. “Os planos terapêuticos elaborados para cada
paciente constroem uma ponte com a família, para que ela
perceba que não está sozinha e que deve ter participação e
responsabilidade durante o tratamento”

Agenda cheia

SALA DE LEITURA E COMPUTADORES
SALA DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS

A rotina diária envolve, desde o atendimento de enfermagem
– que controla o dia a dia clínico dos pacientes, seus sinais
vitais e a aplicação de medicamentos – às atividades nos
diversos grupos terapêuticos. Também são realizadas
atividades externas, como caminhadas e atividades lúdicas
nos arredores do Holiste Dia, além de passeios planejados a
clubes, praias, museus e pontos turísticos da cidade. Estas
atividades, mais do que momentos de mero lazer, têm
função terapêutica, trabalhando uma série de fatores que
auxiliam o paciente a se reinserir no mundo.
O psicólogo Ueliton Pereira, também coordenador do Holiste
Dia, destaca que esse trabalho não se propõe a substituir
a internação integral, mas, ao contrário, complementar
o trabalho feito durante a mesma, constituindo-se em
uma importante ponte de retorno ao convívio familiar.
“O tratamento nos grupos terapêuticos auxilia o
desenvolvimento de habilidades sociais, que são essenciais
para o paciente lidar com seu dia a dia em família e em
sociedade”, conclui.
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drogas e trabalho

Drogas e trabalho
uma relação delicada

A criminalização das drogas e a falta de investimento na prevenção e
tratamento levam milhares de dependentes químicos ao afastamento
da atividade laboral. Mas é possível reverter esse cenário

A

dependência do álcool e de outras drogas tem
elevado o número de pessoas incapacitadas para
o trabalho no Brasil. Segundo informações do
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), cresce
o número de dependentes químicos que recebem benefício
por auxílio-doença ou por invalidez. Em 2012, foram 47.839
trabalhadores afastados; em 2013, 52.096 e em 2014, até o
mês de julho, 23.855 pessoas foram afastadas do trabalho,
sendo o alcoolismo o quadro mais recorrente.
Para o psiquiatra Luiz Guimarães, especialista em
dependência química, o grande problema está no espaço de
tempo entre os primeiros sintomas e o início do tratamento.
“As pessoas ficam muito focadas em tratar o dependente
químico quando esse já é o estágio final do adoecimento.
A grande maioria dos pacientes que têm problemas
relacionados ao uso de drogas são abusadores. Ou seja, antes
do indivíduo se tornar um dependente, ele foi um abusador.
É nessa fase que devem ser tomadas as primeiras medidas.
Quando o tratamento é iniciado na fase do consumo abusivo,
as chances de recuperação são maiores”, afirma.
Outro erro é julgar moralmente o dependente químico, como
se a dependência fosse um desvio de conduta ou falha de
caráter. É preciso ter sempre em mente que o dependente
é um doente, que está sendo acometido por um transtorno
mental e que precisa de ajuda profissional especializada. A
criminalização da droga contribui para que o dependente
seja visto como um marginal, colocando o debate sobre
a dependência química no âmbito da segurança pública,
quando deveria estar relacionado ao da saúde pública.
Há que se considerar as características biológicas e
psicológicas do paciente, além do tipo de droga e o contexto
em que se dá o uso, quebrando estigmas e elevando o
nível da discussão. Alguns fatores facilitam o consumo de
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drogas. Dentre aqueles relacionados ao indivíduo estão a
predisposição genética, transtornos mentais associados,
disponibilidade da substância, tensão, estresse e até
mesmo a pressão social para o consumo. Na outra ponta, as
circunstâncias laborais que favorecem o uso são trabalhos
físicos rigorosos - como turnos longos e esforço repetitivo,
excesso de responsabilidades, falta de reconhecimento,
ausência de objetivos claros e assédio moral, entre outros.
Segundo o psicólogo Pablo Sauce, a droga, de um modo
geral, funciona como compensação pelo ritmo de trabalho
exigido. “Não podemos vitimizar o paciente, afirmando que
a culpa é da empresa, nem vê-lo como único responsável.
É preciso fazê-lo reconhecer que está doente, que precisa
de um tratamento especializado e que ele é o principal
responsável pelo seu bem-estar”, pondera.

Diagnóstico
Para além dos prejuízos pessoais do dependente, a empresa
também sofre as consequências do problema: aumento do
absenteísmo, acidentes de trabalho, queda de rendimentos
etc.. Ironicamente, são estes fatores que geralmente vão
indicar que algo está errado com o indivíduo, favorecendo
um diagnóstico. “O melhor ambiente para se detectar o
abusador é o do trabalho, pois é onde o indivíduo passa a
maior parte do seu tempo. Se existissem pessoas treinadas
a notar isso precocemente, teríamos índices menores de
afastamento”, acredita Guimarães.
No contexto do uso da droga, o psiquiatra identifica
quatro perfis do comportamento aditivo ou dependente:
experimentação sem continuidade; uso recreativo, sem causar
danos a nenhum aspecto da vida; uso abusivo, quando passa a
ser sistemático e causa algum tipo de prejuízo; e dependente,
quando o indivíduo não consegue levar uma vida funcional.

Ao contrário do que se imagina, de acordo com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a maioria dos problemas
relacionados ao uso indevido de substâncias psicoativas
no ambiente de trabalho pode ser atribuído a usuários
recreativos. “É quando o problema surge que a doença se
torna visível ao outro. A empresa deve estar preparada para,
a partir de um incidente de menor proporção, tomar medidas
preventivas. Se o funcionário for acompanhado ainda nesta
fase, existe grande chance de não se desenvolver um caso de
dependência”, explica Sauce.
De modo algum a atuação da empresa deve ganhar contornos
de paternalismo ou punição. Segundo Guimarães, a adoção
de uma política de prevenção clara passa pelo esclarecimento.

O melhor
ambiente para
se detectar o
abusador é o
do trabalho,
pois é onde o indivíduo passa a
maior parte do seu tempo. Se
existissem pessoas treinadas
a notar isso precocemente,
teríamos índices menores de
afastamento.
Luiz Guimarães, psiquiatra
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Toda a empresa deve estar envolvida, e o assunto deve ser
tratado não apenas nas semanas de prevenção a acidentes
de trabalho. O departamento de recursos humanos deve
estar preparado para lidar com o adicto, oferecendo todo o
sigilo e suporte, bem como estabelecendo prazos limites
para que o funcionário procure auxílio médico. “A família
implora, os professores ensinam e os pastores pregam, mas
quando o chefe diz ‘trate-se ou ponha-se na rua’ o adicto
procura ajuda”, acredita.

Tratamentos
“Se por uma parte somos todos potencialmente adictos,
cada um encontra suas soluções para controlar o vício, seja
em compras, comida, amor ou drogas, cada pessoa constrói
uma maneira de se livrar disso. Da mesma forma, é preciso
encontrar as ferramentas para reverter os processos de
dependência nos pacientes. É aí que entram os tratamentos”,
esclarece Sauce.
É preciso, antes de tudo, tirar o estigma do problema.
A dificuldade do tratamento é que ele envolve a
responsabilidade do indivíduo. “Estamos falando de
uma doença. Ninguém é culpado por ter diabetes, mas é
responsável por administrar sua glicose. Da mesma forma,
ninguém é culpado por ser dependente químico, mas é
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responsável pelas consequências do uso de drogas. É esse o
raciocínio que adotamos nos tratamentos dentro da Holiste”,
esclarece Guimarães.
Nesse processo a presença da família é imprescindível.
“Muitas vezes a família se sente impotente, já que aquele
trabalhador é o provedor da casa, a autoridade familiar. O
problema é global e não só da empresa ou da família. Juntos,
há maior chance de reabilitação”, afirma o psiquiatra. O ideal
é que se crie uma rede de ajuda ao dependente. “A questão
do vício, para mim, está associada à solidão. O sujeito se
sente só e precisa ser ressocializado. Nesse sentido também
é preciso haver diálogo entre a clínica e a empresa”, diz Sauce.
Nos casos mais graves, onde o indivíduo perde sua
autodeterminação, torna-se agressivo, ameaça o patrimônio
familiar e não consegue ser funcional no trabalho, a internação
psiquiátrica é fundamental nas fases de desintoxicação
e manutenção da abstinência. Depois é trabalhada a sua
reabilitação, sua motivação e são traçadas estratégias de
manutenção do tratamento. Casos mais simples podem ser
tratados em hospital dia ou ambulatorialmente. “Estamos
em um momento em que é preciso avaliar caso a caso, um
olhar voltado para as particularidades. Com isso, deve-se
dar lugar à singularidade de cada um, seu modo de estar
no mundo. Acho que na Holiste esse traço é muito forte”,
finaliza o psicólogo.

Ambientoterapia

Ambientoterapia

o sujeito e a ambiência terapêutica
Acolher e tratar o paciente visando sua recuperação enquanto
indivíduo e não apenas sua doença. O projeto técnico da Holiste
objetiva tratar o transtorno mental a partir de um contexto ambiental
que promova o desenvolvimento psicossocial do paciente

O

tratamento de transtornos mentais, em geral,
pretende cuidar dos indivíduos com sofrimento
psíquico sem ocupar-se somente daquilo que pode ser
considerado uma doença. Assim, o objetivo é atender
essas pessoas em sua individualidade e em sua relação com
o meio social. Nos últimos anos, nota-se um grande esforço
em humanizar o tratamento em saúde mental, na tentativa
de melhor acolher os pacientes e promover o seu bem estar. A
Ambientoterapia vai além da simples humanização em voga,
colocando a relação entre o sujeito e o ambiente no qual está
inserido em outro patamar, possibilitando que esta interação
promova seu crescimento e desenvolvimento pessoal.

físico agradável. O conceito deve ser entendido como a
manutenção de uma ambiência terapêutica saudável, onde
todos os componentes nela inseridos - pacientes, médicos,
terapeutas, enfermeiros espaço físico e valores institucionais
- permitem e viabilizam uma relação de troca e aprendizado”.
Por isso, segundo Sandra, é importante olhar para a pessoa
como um todo, contextualizar sua doença, valorizar suas
vivências e estimular seu crescimento pessoal. É aí que entra
a ambientoterapia, uma técnica de vivência institucional que,
além de impedir as distorções de uma hospitalização mal feita,
contribui para a psicoeducação do paciente, aumentando suas
chances de controle sobre a doença.

De acordo com a diretora técnica da Holiste, a enfermeira
psiquiátrica Sandra Siqueira, “É importante frisar que a
Ambientoterapia não é a mera formatação de um espaço

Técnica que compreende todos os elementos da instituição que
tenham algum impacto sobre o paciente, a ambientoterapia
valoriza as relações pessoais, entendidas no que a psicanálise
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Ambientoterapia
chama de aspectos transferenciais e contratransferenciais,
entre pacientes, terapeutas e o conjunto dos profissionais
que formam a instituição. Nesse cenário, que também
envolve a estrutura física do local, a internação na Holiste
tem como um importante diferencial a busca por restituir
a liberdade psíquica das pessoas, não se confundindo com
mero procedimento autoritário de privação de liberdade:
“Na verdade, a ambientoterapia é um conceito antigo que
estamos revitalizando, porque ele vai muito além da mera
humanização politicamente correta dos hospitais e torna a
internação psiquiátrica um instrumento verdadeiramente
terapêutico, afastando a imagem antiga do manicômio, do
asilo ou do presídio”, esclarece Ueliton Pereira, psicólogo da
Holiste.

A nova sede, considerada inovadora por ser essencialmente
um espaço de convivência, valoriza muito esse aspecto,
desde o prédio que abriga os consultórios até os espaços de
internação. “A Holiste buscou a perfeição nessa construção
e seu projeto arquitetônico foi pensado para suprir todas as
demandas do projeto terapêutico. É uma estrutura que enche
os olhos não apenas por sua grandiosidade, mas pela beleza e
inovação do design, que deixa claro o uso da ambientoterapia
em cada parte da construção. O espaço da internação, por
exemplo, é absolutamente plano e foi projetado levandose em consideração que o paciente psiquiátrico deve ter
sua capacidade de locomoção facilitada naquele ambiente,
aumentando sua sensação de segurança e liberdade”, afirma
Sérgio Almeida, engenheiro responsável pela obra.

Nova sede

O engenheiro ainda destaca outros fatores importantes que
nortearam a estruturação da nova clínica, como a privacidade
dos consultórios. Todos eles foram revestidos com pele de
vidro e climatizados, o que os torna isolados acusticamente.
Nesse ambiente, médico e paciente terão total privacidade
e conforto. Essas e outras inovações foram projetadas para
garantir um espaço de convivência, de retiro, de descanso
emocional, mas com estrutura hospitalar psiquiátrica
embutida, não perceptível, porém necessariamente presente.

O projeto da nova clínica da Holiste foi especialmente
planejado a partir desse conceito, aplicado não só no
funcionamento da instituição como também em sua
estrutura física – engenharia e arquitetura – de modo a
proporcionar qualidade de vida aos portadores de transtornos
mentais e facilitar sua reinserção na sociedade.

A Holiste buscou
a perfeição nessa
construção e
seu projeto
arquitetônico foi
pensado para suprir
todas as demandas
do projeto
terapêutico.
Sérgio Almeida,
engenheiro
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Psiquiatria

cidadã
As doenças e transtornos mentais atingem mais de
400 milhões de pessoas no mundo, de acordo com
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),
e cerca de 75% a 85% destes indivíduos não têm
acesso ao tratamento. Idealizador de um cenário
diferente, o psiquiatra Luiz
Fernando Pedroso mostra
como driblou preconceitos
a partir do conceito de
paciente-cidadão para
fazer da Holiste um case de
sucesso.

DR. LUIZ FERNANDO PEDROSO
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Revista Holiste - Em um contexto desfavorável, com a luta
antimanicomial em franca expansão, surge o Espaço Holos.
Por quê?
Luiz Fernando Pedroso - A clínica iniciou o trabalho em
um momento de ataque à psiquiatria, com o propósito de
reafirmá-la como especialidade médica legítima, importante
e necessária. Em um cenário de lutas antipsiquiátricas,
antimanicomiais, de hostilidade às práticas da psiquiatria,
sobretudo por parte do poder público e dos psiquiatras que
nele trabalham, tomamos a decisão ética e profissional de
nadar contra a corrente. O governo fechou os hospitais,
coibiu a eletroconvulsoterapia. O
resultado é que hoje o paciente não
consegue tratamento pelo SUS e, em
surto, fica à mercê dos perigos das ruas
ou do ambiente carcerário, em função
dos eventuais crimes que cometa em
decorrência da doença. Nós optamos pelo
enfrentamento da estrutura burocrática,
utilizando a internação e terapias de
neuroestimulação como ferramentas
no
tratamento
dos
transtornos
mentais, baseando nossas ações nos
fundamentos da medicina, na liberdade
do exercício profissional e da relação
médico/paciente; deu certo.

isso não é possível. Para estabelecer uma conexão com
o paciente, uma via onde o diálogo se torna possível, é
preciso que ele recupere sua lucidez.
RH – Mas o paciente precisa estar internado para isso?
LFP – Não, somente nos casos mais graves ou complicados.
Hoje, cerca de 95% dos pacientes são bem atendidos em
consultórios, mas para os 5% restantes que precisam, a
internação é vital, inclusive para salvar vidas, preservar
patrimônios, carreiras profissionais e relacionamento
familiares.
RH - De que forma a legislação contribuiu
para a humanização dos hospitais
psiquiátricos?

LFP - Nessa época, a psiquiatria vivia
um momento de divisão ideológica, de
correntes psicoterápicas e psicanalíticas
de um lado, médicos de outro. Chegaram a
ponto de dizer que quem medicava era de
direita e, quem não medicava, de esquerda.
O profissional que usava a eletroconvulsoterapia era um
ultradireitista. Diferente disso, nossa proposta sempre foi a
de trilhar um caminho técnico, uma proposta integradora e
não ideológica, onde o único compromisso é o bem estar do
paciente. Da psicanálise às terapias de neuroestimulação,
tudo se agrega para promover a recuperação psicossocial do
indivíduo. Integramos várias linguagens.

LFP - Não contribuiu em nada, isso
é demagogia política. A legislação
atual foi inspirada nos movimentos
antipsiquiátricos e supostamente procurou
proteger o paciente dos psiquiatras. Ora,
os pacientes precisam ser protegidos é
das doenças, e não dos profissionais que
as combatem. O que desumanizou os
hospitais, psiquiátricos e clínicos, foi o seu
estrangulamento econômico. A grande
maioria vivia do repasse de verbas do
governo, que criava uma reserva de mercado
para os donos de hospitais que agiam
mancomunados com políticos e burocratas
do próprio governo. Era uma espécie de
capitalismo cartorial, como a gente vê
hoje nas empreiteiras da Lava-jato. Era
uma farra até meados dos anos 80. Então,
quando o dinheiro público foi acabando, o
governo reduziu os pagamentos e para se
manterem economicamente viáveis, os hospitais tinham que
estar sempre superlotados. Onde cabiam 100, colocavam-se
300 pacientes. Eu vi e vivi isso, eram duas e até três pessoas no
mesmo leito. Quando a situação ficou escandalosa, o governo
se eximiu da responsabilidade e passou a fechar hospitais que
atendiam pelo SUS, agravando ainda mais a desassistência
em saúde mental. Essa é a grande desumanidade.

Hoje, com a maturidade dessa proposta terapêutica, que
agrega os diversos profissionais e especialidades em prol
do paciente, vivemos uma situação curiosa: quem mais
sugere a eletroconvulsoterapia no decorrer do tratamento
são os nossos psicólogos. Eles necessitam interagir e
conversar com o paciente, mas se o mesmo estiver fora de
si, em um surto psicótico ou qualquer outro tipo de crise,

Fora isso, temos que entender que a internação de um
paciente é um ato médico, é regida por critérios técnicos
muito específicos, e não por políticas populistas e
demagógicas. Portanto, ela não deve seguir aquilo que o
burocrata do governo define como “humanizado”, mas sim
o que o psiquiatra acredita ter mais eficácia terapêutica para
cumprir os seus propósitos.

RH - A que o senhor atribui esse sucesso?
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Nossa proposta
sempre foi a
de trilhar um
caminho técnico,
uma proposta
integradora e não
ideológica, onde o
único compromisso
é o bem estar do
paciente.

RH – Mas, além da internação, existem outras alternativas
de tratamento?
LFP -Muitas. Já mencionei o tratamento ambulatorial, e
ainda temos o tratamento em hospital dia psiquiátrico, o
tratamento domiciliar e as interconsultorias em hospital
geral. Contudo, prefiro pensar nelas como abordagens
terapêuticas diversas e não como alternativas. Não dá
para achar que um remédio é bom e o outro é ruim; eles
têm finalidades e indicações distintas. Nosso hospital dia
completou dois anos em setembro. Mas não o enxergamos
como uma alternativa a nada, e sim como outro recurso de
tratamento. Em relação à internação integral, ela é muito
mais uma opção complementar do que substitutiva.
RH – O mesmo vale para o eletrochoque?
LFP - A eletroconvulsoterapia também foi tomada por um
viés político-ideológico enorme. No Brasil, associavam a
terapia à tortura praticada pela ditadura militar. Mas ela
é péssima como ferramenta de tortura, pois é indolor. A
‘demonização’ dessa terapia também decorreu do boom
da indústria farmacêutica, que acabou mistificando o
poder dos medicamentos. Hoje, com a quebra das patentes
da maioria dos psicofármacos e a consequente redução
dos investimentos em propaganda, percebe-se que os
remédios não são nem metade do que prometiam ser, e
a eletroconvulsoterapia continua sendo considerada um
tratamento muito eficiente para algumas doenças. Podemos
considerar a eletroconvulsoterapia um dos melhores
instrumentos terapêuticos que existe.
RH - Isso custa caro...
LFP - Saúde é caro mesmo. As políticas populistas tentam
vender a saúde como uma coisa barata. Não há como fazer
da saúde algo barato sem sucatear o sistema, sem queda de
qualidade. Trabalho escravo é barato, mas sem qualidade.
Isso tem a ver com o populismo do SUS, presente também
nos planos de saúde, que se propõem a serem mais baratos
por, supostamente, serem ‘melhores administrados’. Isso
é uma falácia porque, para eles, combater o desperdício
é criar dificuldades e impedir o acesso dos pacientes
aos serviços, às novas técnicas, aos profissionais mais
qualificados, aos novos medicamentos. Essa história do
médico de família ou generalista nesse sistema é balela.
É a distorção de uma utopia para justificar um profissional
cujo papel é, na verdade, de fazer uma triagem e bloquear
o acesso a exames e especialistas. Isso não tem nada a ver
com o exercício da verdadeira clínica geral, que é uma coisa
muito difícil, de altíssima complexidade e que exige muito
preparo do profissional.

DR. LUIZ FERNANDO PEDROSO

Saúde é caro mesmo. As políticas
populistas tentam vender a saúde
como uma coisa barata. Não há
como fazer da saúde algo barato
sem sucatear o sistema, sem
queda de qualidade.
RH – Mas o modelo do SUS não é elogiado, somente
apresentando críticas à sua gestão?
LFP - Esse é o discurso dos burocratas e demagogos. Tudo
que é estatal é mal administrado: justiça, segurança,
saneamento público... Tudo! Imagine a saúde. Porém, a
questão principal é o caráter autoritário do modelo. Seja no
SUS, seja nos planos privados (que realmente são melhores
administrados que o SUS), a liberdade é sacrificada em nome
da economia. Protocolos e regulamentações de toda ordem
constrangem médicos e pacientes para determinar o que
eles devem ou não fazer, que tratamento devem realizar, que
exames pedir, que especialidade você deve seguir em sua
carreira, aonde você pode abrir uma faculdade de Medicina,
ainda que privada, etc. Nesse modelo, o paciente só pode ter
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acesso ao especialista com a permissão do triador, ou seja:
o paciente perde seu direito à livre escolha e à sua própria
autodeterminação. Nosso povo não é tão apequenado assim
que aceite prescindir da liberdade como um valor em nome
de qualquer outra coisa. Como dizia um antigo líder político,
nosso povo não é pequeno, ele está apenas agachado e um
dia haverá de se levantar.
RH - Ainda assim, Barack Obama batalha hoje pela
universalização do sistema público de saúde nos EUA, como
já acontece aqui...
LFP - Essa iniciativa do Obama é muito elogiada aqui, mas
é bastante controversa lá. Somente 20%, da população
americana não tem cobertura de saúde, e não a tem por livre
escolha. O sistema de saúde pública lá não é universal, como
no Brasil, e dá cobertura somente aos carentes (Medicaid)
e aos idosos (Medicare). O questionamento que eles fazem
à proposta do Obama é que, com ela, o governo passa a
obrigar as pessoas a terem um plano de saúde, mesmo que
elas não queiram. Isso ofende o princípio básico da cultura
norte-americana que é liberdade de escolha. Lá eles não
aceitam que o estado passe a dizer o que é melhor para o
cidadão, como ocorre aqui.
RH – A situação no Brasil é distinta. Temos um contingente
considerável de pessoas com problemas de saúde mental
sem atendimento ou sem condições de pagar para tê-lo.
Como equacionar isso?
LFP - Temos um problema psicoideológico. A gente gosta da
pobreza alheia porque ela alimenta nosso altruísmo católico.
Parte considerável de nossa economia gira em torno dessa
indústria de ajudar o próximo. As políticas paternalistas
garantem nosso lugar no céu, por isso somos especialistas
em produzir vítimas e desfavorecidos de toda ordem para
justificar a indústria dos direitos, das ONGs, dos vales e das
bolsas. A indústria da pobreza faz com que ela se reproduza,
pois muita gente ganha com isso. Sofremos uma espécie
de ‘Síndrome de Porta Bandeiras’, que mantém um estado
inchado, corrupto, caro e ineficiente.
A saída é gerar riqueza. É claro que é preciso ter uma
cobertura social para atender os carentes. Mas saindo da faixa
de pobreza o indivíduo deve se emancipar e ganhar plenitude
como cidadão. Gosto da ideia do paciente-cidadão, com
autonomia, com possibilidade de livre escolha, com condições
de procurar um médico de sua preferência e estabelecer com
ele uma relação altiva, sem submissões paternalistas e sem
intermediários. Ele deve custear diretamente seu tratamento
e buscar financiamentos que não interfiram em suas escolhas
nem em sua autonomia. Existem seguros e planos de saúde
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com essa proposta, eles não interferem na relação médico
paciente, usam a coparticipação como regulador financeiro do
sistema. Ninguém tem de ficar dando satisfação a burocratas.
O SUS deveria se concentrar no atendimento dos carentes,
que é o que ele faz de fato, mas sem ter a pretensão de ser
universal. Deve-se deixar que o mercado regule preços, que as
pessoas estabeleçam competições, que um faça medicina de
elite e o outro, popular. Isso abriria espaço para todos. Tudo
que é único é autoritário, e o que precisamos discutir no Brasil
é a pluralidade, é o aumento de possibilidades, é a liberdade.
RH – Mas como fica a cidadania? O acesso ao tratamento, por
exemplo, do usuário de drogas? Como lidar com o problema?
LFP - Com responsabilidade individual. A democracia
pressupõe a cidadania responsável, onde as pessoas
assumam as consequências de suas ações. Vale considerar
que a grande maioria delas pode usar drogas sem problema,
mas os dependentes químicos não. É como o açúcar: a
maioria pode consumir, os diabéticos, não. As políticas
antidrogas tratam toda a sociedade como incapaz. Essa
proibição não só ofende a cidadania, como cria uma
reserva de mercado para o tráfico. Além disso, a proibição
mistifica o problema, demoniza a droga, não informa a
população a partir de pressupostos técnicos, nem lida com a
responsabilidade individual do dependente químico. A base
de todo tratamento é o chamamento do dependente à sua
responsabilidade de se manter abstêmio.
Trabalhamos na Holiste com casos graves de drogadição.
Temos um serviço de resgate e internação involuntária.
Ao mesmo tempo, somos completamente a favor da
descriminalização das drogas. As pessoas têm de escolher o
que elas querem para suas vidas e não o governo. O indivíduo
não deve pagar imposto para o Estado ser mãe nem pai
de ninguém. A intervenção, nesses casos, só cabe quando
o drogadicto perde a razão, a autonomia, a capacidade de
decisão. Paradoxalmente, nesses casos, as cracolândias são
um grande exemplo de omissão do poder público. O governo
é leniente, não tem autoridade moral para usar a repressão
policial onde ela é necessária, como, por exemplo, para
impedir crimes e a degradação dos espaços públicos e tão
pouco para intervir em socorro aos incapacitados. Há uma
enorme confusão de parâmetros e falta de referências.
RH – Mas a internação involuntária não viola a liberdade
individual? A cidadania?
LFP - Pelo contrário. O psiquiatra não é um carcereiro, muito
menos um profissional autoritário. Esse tipo de internação só
ocorre quando o paciente está dominado pela doença e incapaz

colocando a própria vida ou a de terceiros em risco. Nessa
situação, já não há possibilidade de livre escolha. Esse é o
critério para esse tipo de internação. Se ele estiver capaz,
tem de responder pelos seus atos, inclusive criminalmente.

Eu costumo dizer que a Holiste
é mais que um projeto médico.
Ela é também um projeto político,
de natureza liberal. É a realização
de uma visão de mundo e da
psiquiatria.

Ao contrário do senso comum, a internação involuntária,
se aplicada corretamente, é um instrumento de resgate da
cidadania, de libertação e responsabilização, jamais uma
medida autoritária de coerção e supressão dos direitos
individuais. O respeito à individualidade de cada um é um
dos nossos principais diferenciais.
RH – Isso foi determinante para o crescimentos nesses 15
anos?
LFP - Sim, porque crescemos a partir da afirmação dos nossos
valores. Nunca aceitamos abrir mão deles para obter ganhos
de quaisquer espécie. Ao contrário, nosso crescimento foi
consequência direta da firmeza com que os defendemos.
Começamos o projeto da nova sede há cerca de seis anos e
enfrentamos burocracias de toda ordem, inclusive do ponto
de vista legal, já que a insegurança jurídica de Salvador é
enorme, com mudanças nas regras de PDDU etc.. Foram anos
lutando contra a prefeitura para conseguir aprovar o projeto,
uma infinidade de alvarás e afins. Foram mais de dois anos
aguardando financiamento e enfrentando diariamente uma
maratona burocrática para ministrarmos medicamentos. É
uma verdadeira república dos alvarás. Termos sobrevivido
a tudo isso é um milagre. Crescemos porque os pacientes
acreditaram em nosso trabalho e resolveram investir em sua
saúde. São eles que nos animam e nos fortalecem.
RH – E o que os levou a investir sempre mais?

DR. LUIZ FERNANDO PEDROSO
de se autodeterminar. Ele fica prisioneiro da sua própria
insanidade. Portanto, nosso trabalho é libertador, é o que livra
o indivíduo da doença, ajudando-o a recuperar sua liberdade
psíquica, sua capacidade de escolha e de autodeterminação,
para que volte a exercer sua cidadania de forma plena.
Nesse tipo de abordagem, costumo dizer que trabalhamos
no limite entre a terapêutica e o crime hediondo, pois
mantemos um adulto confinado numa clínica sem a anuência
dele. Se eu não tiver um diagnóstico, uma explicação médica
que justifique isso, estou cometendo crime de cárcere
privado. Por isso, só posso intervir quando o indivíduo já
não responde por si, quando já perdeu sua capacidade de
autodeterminação e está prisioneiro de uma compulsão,

LFP - Eu costumo dizer que a Holiste é mais que um
projeto médico. Ela é também um projeto político, de
natureza liberal. É a realização de uma visão de mundo
e da psiquiatria. É também uma afirmação em defesa da
pluralidade e do direito de ser diferente. Como a liberdade
é o nosso valor maior, repudiamos as visões paternalistas
na área médica, reafirmamos nosso compromisso com o
exercício liberal da medicina e com o respeito à cidadania
plena dos nossos pacientes. Temos nossos princípios e
deixamos claro o que pensamos. Acreditamos que o médico
deve ser um profissional autônomo comprometido apenas
com seu paciente, e não com interesses de terceiros, sejam
de empresários, de políticos, de convênios ou de laboratórios.
Na Holiste, toda a equipe técnica é de parceiros autônomos.
Queremos fazer parte de um mundo plural, sem tutelas, e
com aumento de oportunidades para o exercício pleno da
livre escolha por parte de profissionais e pacientes.
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Na linha do

TEMPO

A saúde mental de crianças e idosos requer cuidados específicos, por
serem fases de grandes transformações cerebrais
22
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encidos alguns estigmas em torno
do assunto, aos poucos o público
em geral tem se dado conta do quão
frequente os transtornos mentais
acontecem em seu meio social. Alguns estudos
apontam que aproximadamente um terço
das pessoas apresenta alguma desordem
mental no decorrer da vida. Normalmente,
as primeiras crises ocorrem durante o início
da vida adulta, como observa o psiquiatra
Victor Pablo da Silveira: “Geralmente, os
transtornos mentais se manifestam na faixa
etária do adulto jovem, entre os 18 e os 25
anos de idade, quando ocorrem os últimos
estágios de maturação do sistema nervoso
central, as primeiras exposições a substâncias
psicoativas e diversas mudanças de vida que
atuam como estresse psicológico. Portanto, o
debate ampliado a respeito da modulação da
saúde mental no decorrer da vida é relevante
e precisa ser estimulado”.
Em faixas etárias extremas, infância e
terceira idade, a identificação de um quadro
de transtorno mental se torna algo mais
complexo, devido a algumas características
comportamentais e fisiológicas destas fases,
que por vezes se confundem com o que
poderia ser considerado um sintoma. Por
isso, frequentemente a família só percebe
que algo errado está acontecendo quando a
doença já está avançada. “A família é a ponte
mais segura entre esses seres fragilizados
e os profissionais especializados”, destaca
Michelle Campos, terapeuta ocupacional da
Holiste. “É dramático, em saúde mental,
o intervalo de tempo que se leva entre o
surgimento dos primeiros sintomas e a busca
de ajuda adequada. Isso quase sempre provoca
rupturas maiores e agrava o prognóstico.
Mas a família não deve ser culpada por isso,
precisamos difundir essas orientações”.

Infância em foco
Os sinais de que algo possa estar errado na
saúde mental infantil são compartilhados por

quase todas as síndromes: hiperatividade,
impulsividade, comportamento desafiador
e violento, isolamento social, queda do
rendimento escolar e medo de separar-se da
companhia dos pais. Isso torna o diagnóstico
psiquiátrico nessa faixa etária mais complexo,
pois confunde-se, inclusive, com quadros
que não são necessariamente um transtorno
mental. Mas o que leva uma criança a sair
do estado normal de saúde mental? Fatores
genéticos estão presentes, frequentemente
associados ao estresse infantil crônico
relacionado a condições de abuso ou maustratos, negligência familiar, bullying, núcleos
familiares conflituosos e convivência com
meios sociais precários e de risco.
Autismo e outros atrasos mentais
costumam ser facilmente identificados e
diagnosticados nos primeiros anos de vida,
devido às aparentes deficiências motoras,
de comunicação ou de relacionamento
interpessoal. Outros transtornos, geralmente
negligenciados e tratados como algo menor
pelos pais, passam despercebidos: tiques
motores e vocais, tricotilomania, fobia social e
transtornos alimentares são alguns dos mais
comuns. Além de indicarem que algo pode
estar errado, estes comportamentos podem
levar a criança a sofrer bullying, ocasionando
um possível isolamento social.
O primeiro passo de qualquer tratamento
é a observação. É preciso estar atento a
todo e qualquer sinal dissonante daqueles
apresentados comumente pelas crianças.
Segundo a psicóloga Daniela Araújo “Os
pais devem observar se tudo flui de uma
determinada maneira e, de repente, algo
começa a acontecer de forma diferente. Tudo
que é estranho, que se repete e gera angústia
na criança deve ser identificado como um sinal
de necessidade de acompanhamento”, diz.
O cuidado com o diagnóstico na infância
é sempre reiterado pelos profissionais.
“Criança é agitada por essência, não é fácil
diagnosticar, precisamos ser cautelosos e
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observar bastante o grau de falta de atenção ou de agitação
que a criança tem para, só assim, identificar algum tipo
de problema. Há muitos casos de exceção em torno disso”,
alerta Daniela. Especificamente na primeira fase da vida, o
auxílio médico é procurado pelos pais ou pela escola, já que
crianças muito pequenas não compreendem a dimensão
dos sintomas e não possuem maturidade para expressar o
sofrimento de forma objetiva. Já os adolescentes conseguem,
por vezes, expressar o que estão sentindo e buscar ajuda por
conta própria.
É importante alertar para a tendência de negação dos pais,
pois existem interpretações pejorativas do diagnóstico
psiquiátrico infantil, o que leva ao atraso do início do
tratamento e consequente agravamento do quadro.

Segundo o psiquiatra Lúcio Botelho: “O tratamento
envolve uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, que
trabalha não apenas os sintomas e prejuízos, mas também
o fortalecimento das habilidades que ajudarão a criança a
se inserir melhor na sociedade”. Dr. Lúcio ainda destaca a
individualidade como matriz para adoção de tratamentos
psicoterápicos e farmacológicos.
Sobre o tratamento medicamentoso, o psiquiatra reforça que o
desenvolvimento da criança e do adolescente devem ser levados
em consideração, a exemplo do metabolismo, da maturação
do cérebro e da distribuição da droga pelo corpo. “Em linhas
gerais, deve-se tentar intervenções não medicamentosas para
a maioria dos quadros leves e moderados. Mas quando uma
condição mental retarda ou compromete o desenvolvimento
infantil, o uso de remédios pode contribuir para a retomada
de uma condição plena, com a socialização normal, além da
preservação da autoestima”, afirma.

Terceira idade

O debate
ampliado a
respeito da
modulação da
saúde mental
no decorrer da vida é relevante e
precisa ser estimulado.”
Victor Pablo, psiquiatra
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Do outro lado da linha da vida, os cuidados são outros.
Parcela bastante significativa da população mundial, os
idosos no Brasil já são mais de 23 milhões, e a estimativa
do IBGE é que daqui a dez anos o país ocupe o 6º lugar
em número de pessoas com mais de 60 anos no mundo.
Com o envelhecimento, diversos transtornos mentais de
intensidade moderada a leve, que até então não haviam sido
detectados, podem se agravar.
De acordo com Michelle Campos, terapeuta ocupacional
especializada no atendimento a idosos, “a depressão e a
demência são os transtornos mentais mais frequentes na
terceira idade”. Michelle reforça que familiares e pessoas
próximas são fundamentais na identificação de eventuais
problemas no idoso. “O envelhecimento é um processo natural
e não é sinônimo de incapacidade ou dependência, é preciso
que os familiares estejam atentos a qualquer mudança
de comportamento”. Em casos de transtorno mental nessa
faixa etária, é comum que o idoso apresente desinteresse na
realização de atividades básicas de sua rotina, como tomar
banho, comer, sair de casa, se comunicar com outras pessoas
e, em alguns casos, observa-se a diminuição da capacidade
de sentir prazer ou alegria, pensamentos pessimistas,
sensação de cansaço, alteração do sono, alteração na
memória, desorientação temporal e espacial. A partir da
observação inicial da família, o transtorno somente deve
ser diagnosticado por um profissional de saúde mental.

Para o psiquiatra Vitor Pablo, também especialista neste
público, a terceira idade é uma fase crítica pela incidência de
uma série de transtornos físicos que impactam fortemente
o sistema nervoso central. “Geralmente, é nesta fase que a
carreira alcoólica dos abusadores que conseguiam ‘camuflar’
seu descontrole chega ao fim, seja por conta da restrição ao
uso da bebida ou pelo desenvolvimento de lesões cerebrais
provocadas pelo álcool. É muito comum o agravamento de
sintomas ansiosos e fóbicos, além da ocorrência de estados
confusionais agudos. Doenças cardiovasculares, demência
senil, diabetes e outros quadros clínicos podem ocasionar danos
cerebrais que desencadeiam elevações do humor, alucinações
auditivas e visuais, ilusões persecutórias e outros sintomas que
merecem acompanhamento psiquiátrico”, alerta.

A depressão e
a demência são
os transtornos
mentais mais
frequentes na terceira idade.
Michelle Campos, terapeuta
ocupacional

Segundo o psiquiatra, é bastante comum uma pessoa
acima de 60 anos desenvolver sintomas depressivos e não
ser percebida como ‘mentalmente alterada’, por questões
culturais que atribuem ao idoso um padrão comportamental
mais reservado e afastado da vida mental dos sujeitos em
sua volta. “Os comportamentos de reclusão, a insônia, o
distanciamento social e a dependência de terceiros para
manter suas rotinas são culturalmente aceitos, mas também
são os principais sinais de que algo possa estar errado com a
saúde mental do idoso”, destaca.
Verificada a necessidade de um tratamento psiquiátrico,
prioriza-se o atendimento multidisciplinar com foco nas
necessidades do idoso, considerando sua subjetividade e
seus desejos. A equipe desenvolve um trabalho voltado
para o estabelecimento de um vínculo de confiança com o
paciente, e para intervenções que proporcionem ao idoso
uma maior autonomia, a fim de que ele possa conviver e se
desenvolver como sujeito criativo no seu meio social, apesar
dos seus limites e dificuldades. Além do acompanhamento
psiquiátrico e medicamentoso, durante o tratamento é
construído um plano terapêutico individualizado onde são
traçados objetivos, estabelecendo assim uma rotina de
atividades terapêuticas diversas. Essas atividades são
estratégias de intervenção que visam a diminuição dos
sintomas e aumento da autonomia e capacidade funcional.
Michelle destaca a importância do paciente se ver conectado
ao mundo externo, se sentir parte do meio social por meio
de atividades terapêuticas externas como idas à cinemas,
teatros, museus, restaurantes, feiras de artesanato,
shoppings e clubes, entre outras. Essa proposta visa

estimular o sujeito a lidar com suas dificuldades, estreitar
os laços com o mundo externo, resgatar memórias e exercer
sua cidadania, estimulando o idoso a resignificar essa fase
da vida e criar novas perspectivas.
O aumento da longevidade dos indivíduos nas últimas
décadas e a previsão do envelhecimento das populações
torna a saúde mental do idoso um campo estratégico para
o planejamento das cidades do futuro, no que diz respeito
aos custos desta faixa etária para os sistemas de saúde
e no aproveitamento de sua experiência e capacidade
intelectual. Nos dias de hoje, as aposentadorias estão sendo
reinterpretadas como um retiro precoce e desnecessário
da vida social. Os recursos médicos e os conhecimentos
de saúde atuais permitem uma transcendência eficaz da
qualidade de vida deste público, deixando esta última etapa
da vida mais funcional e plena.
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Corpo e
mente
em sintonia

Atividades físicas são grandes aliadas no tratamento
de indivíduos com transtornos mentais

A

relação entre a saúde mental e a prática de
exercícios físicos está cada vez mais estreita, na
medida em que pesquisas científicas sustentam
o efeito terapêutico dessas atividades. Embora as
afirmações não sejam unânimes, alguns estudos realizados
por pesquisadores americanos constataram benefícios
significativos da atividade física em pessoas com elevado
nível de ansiedade e depressão, pois a prática regular de
exercícios auxilia a regulação de certos neuroreceptores
centrais que desempenham um importante papel no
desencadeamento desses transtornos.
Seguindo uma orientação profissional, qualquer paciente
que esteja em tratamento psicológico ou psiquiátrico
pode realizar exercícios físicos. Aliadas ao tratamento
medicamentoso e terapêutico, essas atividades são
recomendadas para quebrar o sedentarismo, muitas vezes
provocado pelo comprometimento da iniciativa ou da
vontade em pacientes com rebaixamento de humor, bem
como pelo efeito colateral de algumas medicações.
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A prática de atividades físicas também proporciona
harmonização corporal. A fisioterapeuta Cleide Mascarenhas
defende que algumas técnicas de relaxamento propiciam
uma melhora da ansiedade. Apesar de não trabalhar
a capacitação física propriamente dita, elas focam no
padrão respiratório e na autoconfiança da pessoa. “Essas
técnicas almejam restabelecer o equilíbrio do indivíduo,
levando em consideração a relação entre o corpo e a mente,
harmonizando a pessoa com o meio em que vive de forma
global. Elas trabalham a dor, a redução da ansiedade e das
tensões musculares, acalmando o corpo, que responde
com o equilíbrio, como se o indivíduo entendesse melhor o
funcionamento do seu organismo”, afirma.
Mas como as atividades físicas contribuem para manter
a saúde mental? A resposta é simples: os benefícios
psicológicos caminham lado a lado com os fatores
fisiológicos, como explica o preparador físico Paulo Dultra. “Os
exercícios proporcionam a melhora da condição muscular e
cardiovascular, além de outros fatores. A literatura científica
já referencia a redução do estresse e o melhor convívio social
em qualquer indivíduo que mantenha a pratica de atividades

corporais”, pontua. No entanto, Dultra deixa claro que
qualquer exercício deve ser praticado com moderação, para
que não seja desencadeado qualquer tipo de transtorno,
físico ou psicológico, como a dependência. “Quando
praticados em excesso ou sem a orientação adequada, há
fatores que favorecem a síndrome da dependência”, alerta.
Geralmente, exercícios aeróbicos apresentam melhor
retorno para pacientes com transtorno mental ou de
comportamento, quando comparados a atividades de maior
impacto físico. “Atividades aeróbicas têm retorno mais
rápido, porém exercícios muito intensos levam o indivíduo a
um padrão de exaustão física maior, o que pode desencadear
o estresse, por exemplo. Dessa forma, temos de monitorar
o nível de intensidade de tudo que será feito, respeitando os
limites de cada paciente, a fim de propiciar o trabalho mais
adequado para cada um. A individualidade deve ser levada
em consideração, sobretudo os limites do condicionamento
físico e de mobilidade”, esclarece o educador físico. Apesar
de parecerem inofensivos, todo e qualquer exercício
físico introduzido na rotina de pacientes em tratamento
psiquiátrico deve ser previamente orientado por um

Os exercícios proporcionam a
melhora da condição muscular
e cardiovascular, além de
outros fatores. A literatura
científica já referencia a
redução do estresse e o melhor
convívio social em qualquer
indivíduo que mantenha a
prática de atividades corporais.
Paulo Dultra, educador físico
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profissional especializado. “Determinados medicamentos
deixam os pacientes mais lenificados, com baixa condição
motora e isto requer uma atenção especial”, afirma Dultra.
A resposta ao tratamento físico flui como uma engrenagem
entre o corpo e a mente. Segundo a fisioterapeuta Cleide
Mascarenhas, “o corpo responde ao que está ocorrendo em
nossa atitude mental. Se você está muito acelerado, suas
ondas mentais e cerebrais se comportam da mesma maneira,
além de provocar um comportamento de tensão e ansiedade.
Em portadores de distúrbios mentais, devemos trabalhar com
táticas que não resultem em dores musculares e cansaço
físico intensos. Isso tem que estar em sincronia”, alerta.
Entretanto, fazer com que uma pessoa acometida por
algum transtorno mental se permita realizar atividades
físicas nem sempre é uma tarefa fácil, ao menos no primeiro
momento. Muitos resistem aos contatos iniciais, seja pela
falta de hábito, seja pelo momento que está vivendo. Mas
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há aqueles que aderem facilmente e incorporam a prática.
O limite individual é o que baliza os profissionais para
encontrarem o momento certo para o início dos exercícios.
“A princípio devemos respeitar o momento da resistência
e investir em uma abordagem sutil. É preciso inspirar
harmonização e conforto para que o paciente comece a se
abrir”, salienta Cleide.
Dultra ressalta que a resistência está ligada à fase inicial
do transtorno e que o contato com as atividades deve se
iniciar até mesmo no leito, quando necessário. “Depende
muito do paciente. Como exemplo, uma pessoa com
depressão profunda dificilmente vai querer sair do quarto,
seja para o que for, mas às vezes é possível realizar um
pequeno exercício em locais fechados. Este padrão deve ser
melhorado primeiramente por meio da ação medicamentosa
e, havendo progresso, começamos a interagir com os
pacientes gradualmente, aprimorando os exercícios no
decorrer do processo”, conclui.

Socialização

Socializar

é a saída

Terapias ocupacionais, grupos de psicoterapia, atividades externas
assistidas e apoio familiar são ferramentas importantes para a
socialização de pessoas com transtornos mentais graves

M

uito além do que permeia o senso comum,
o trabalho de socialização no tratamento
dos transtornos mentais é uma prática
especializada e de grande complexidade, cujo
objetivo é ajudar o paciente a desenvolver suas habilidades
de relacionamento com o outro, a fim de promover sua
reintegração no grupo familiar e social do qual sempre
fez parte. Na Holiste, esse trabalho, quando necessário,
é iniciado durante a internação, tendo continuidade no
ambulatório, no hospital dia ou em domicílio, através de
uma equipe de Acompanhantes Terapêuticos (AT).

O psicólogo Cláudio Melo destaca a importância do trabalho
de socialização iniciado ainda na internação, pois dessa
forma ela não se limita apenas à parte médico-psiquiátrica,
contemplando também o aspecto psicológico e social do
paciente, o que torna o internamento mais abrangente
e terapêutico. “Em geral, os pacientes ficam fortemente
abalados pela doença. As crises afetam sua personalidade,
sua história de vida, suas expectativas e projetos de futuro,
comprometem seus vínculos afetivos, sua escolaridade e
sua carreira profissional. Muitas vezes isso deixa sequelas
e limitações. Por isso, o tratamento precisa ir além da
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abordagem médica para contemplar uma reconstrução
maior de sua vida, trabalhando o quadro residual. O trabalho
de socialização evita que o transtorno mental resulte na
marginalização social do doente”, esclarece.
Segundo Cláudio, é muito importante que nessa fase do
tratamento a família também esteja inserida nas terapias
e grupos, já que a maioria dos transtornos mentais tende
a criar um impasse na sua relação com o paciente, gerando
conflito, distanciamento e até o isolamento social do doente.
Nesse ponto, a socialização ajuda a alinhar a conduta
deles com as necessidades do tratamento. “As famílias
desconhecem certas características da doença, bem como
alguns comportamentos sintomáticos que ela provoca.
Inseri-las nas terapias de grupo ajuda a prepará-las para
atuar no resgate social do paciente, o que contribui muito
para evitar situações de estresse e conflito, principalmente
na pós-internação, quando ele volta para casa. É importante
que a família esteja preparada para recebê-lo e ajudá-lo na
reintegração à vida doméstica e social”, diz o especialista.

Acompanhamento terapêutico
Também conhecido como AT, o acompanhamento terapêutico
é um trabalho de apoio e intervenção na vida cotidiana
do paciente. É realizado por um profissional por meio de
encontros na casa do indivíduo ou em outros lugares onde
ele vive e frequenta, como cinemas, lanchonetes, shoppings,
teatros, escolas etc. A ideia é ter a presença do terapeuta
no espaço social do paciente, acompanhando sua rotina e
ajudando na organização da mesma, no gerenciamento de
conflitos, na identificação dos seus interesses pessoais e na
construção do seu projeto de vida. Trata-se de uma técnica
terapêutica da maior importância para a socialização e a
conquista da autonomia daqueles com problemas graves
de ajustamento sociofamiliar. “É comum que o paciente
precise desse profissional, por estar fragilizado e incapaz de,
sozinho, reconstruir seus laços afetivos. Isso pode fazer com
que seu estado mental piore e as limitações trazidas pela
doença se tornem definitivas. O acompanhante terapêutico
ajuda a resgatar essas relações fazendo a mediação nas

O acompanhamento terapêutico
é um trabalho de apoio e
intervenção na vida cotidiana
do paciente. É realizado por
um profissional por meio de
encontros na casa do indivíduo
ou em outros lugares onde ele
vive e frequenta
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três esferas importantes de tratamento: social, familiar
e das rotinas diárias”, esclarece Isabel Castelo Branco,
acompanhante terapêutica da Holiste.

No Hospital Dia
No Holiste Dia, a conquista da autonomia é o caminho para
a socialização do paciente. Assim, ele participa de oficinas
e grupos terapêuticos, de modo que volte a se sentir apto a
exercer seu papel social. Nessas atividades são trabalhadas
habilidades como tolerância com o outro e consigo próprio,
calma, senso crítico, paciência e coordenação motora, entre
outras que o paciente perdeu - ou nunca teve - devido à doença.
“No hospital dia temos algumas estratégias de cuidados
e, entre elas, está a presença do técnico de referência,
profissional da equipe multidisciplinar responsável por
organizar e acompanhar um projeto de vida junto com o
paciente. Além das atividades internas, aproveitamos
espaços externos, que também ajudam a resgatar outros
aspectos da socialização”, esclarece Itatiara Xavier,
terapeuta ocupacional do Holiste Dia.

Atividades externas

Ao levarmos
o paciente
para essas
atividades
damos a ele a
oportunidade
de conhecer
lugares novos ou voltar a outros
que fizeram parte de sua infância
e que estão repletos de história e
lembranças.
Ueliton Pereira, psicólogo
coordenador do Holiste Dia

Nas atividades externas os pacientes são levados a visitar
e interagir com espaços fora da instituição, como clubes,
museus, praias, locais históricos e turísticos da cidade.
Itatiara destaca que os espaços externos podem despertar
nos pacientes novos pensamentos, atitudes e escolhas,
ampliando sua autonomia.
Essa experiência tem mostrado resultados gratificantes,
conforme explica o psicólogo Ueliton Pereira, coordenador do
Holiste Dia. “Ao levarmos o paciente para essas atividades
damos a ele a oportunidade de conhecer lugares novos ou
voltar a outros que fizeram parte de sua infância e que
estão repletos de história e lembranças. Essas emoções e
sensações são extremamente positivas no tratamento e os
ajudam a resgatar a memória de momentos saudáveis de
sua vida”, esclarece.
Outro aspecto importante trabalhado nas atividades
externas é o exercício da cidadania. Ao lidar com fatores
cotidianos, como comprar, escolher um produto, pagar
por ele e esperar pelo troco, o paciente reconquista sua
autonomia. Atitudes que parecem banais ganham novos
contornos, indicando, para alguns, a possibilidade de uma
vitória. Isso é sempre estimulado, pois papéis normalmente
assumidos pela família, aos poucos, devem ser assumidos

por eles. “Por meio dessas intervenções, ajudamos o
paciente a lidar com aspectos da vida que serão muito
importantes para conquistar sua autonomia e cuidar de si
mesmo”, conclui Ueliton.
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Neuroestimulação

sem preconceito
Dados do Ministério da Saúde informam que cerca de 17 milhões de
brasileiros sofrem de transtornos causados pela depressão, mas muita
gente não sabe que as terapias de neuroestimulação são as mais
eficazes no tratamento desta e outras doenças
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falta de informação e até mesmo o
preconceito impede que milhares de
pessoas se beneficiem dos tratamentos de
neuroestimulação, considerados eficazes
e importantes ferramentas no tratamento dos
transtornos mentais. As terapias de neuroestimulação
funcionam de duas maneiras diferentes: na primeira,
ondas magnéticas são emitidas para estimular
alguns circuitos neuronais, procedimento conhecido
como Estimulação Magnética Transcraniana (EMT);
na outra, pulsos elétricos são utilizados para induzir
convulsões controladas, terapia conhecida como
Eletroconvulsoterapia (ECT).

Eletroconvulsoterapia:
uma revolução na psiquiatria
Apesar de não ser um tratamento novo, a
Eletroconvulsoterapia ainda é considerada, pela
grande maioria dos psiquiatras, como o mais
eficaz tratamento contra a depressão grave. A
ECT ainda é alvo de muito preconceito por ter sido
combatida política e ideologicamente nos anos 1960
e 1970. Nessa época, movimentos de contracultura
demonizavam a psiquiatria, associando-a ao
establishment conservador. Pregavam que a
doença mental era uma invenção do capitalismo
para estigmatizar pessoas comportamentalmente
diferentes e contestadoras, e que os psiquiatras
eram agentes do sistema opressor, encarregados de
enquadrar e punir os dissidentes. Assim, a internação
psiquiátrica ficou associada ao encarceramento
de opositores políticos, enquanto procedimentos
como a ECT eram vistos como mecanismos de
tortura. No Brasil, a ECT foi associada às sessões de
tortura realizadas pela ditadura militar, onde presos
políticos eram submetidos a choques elétricos. Após
trinta anos do fim da ditadura, o estigma persiste,
residualmente.
Mesmo com toda perseguição ideológica, a ECT,
aprimorada ao longo dos anos, manteve sua
utilização e valorização pelos psiquiatras. “As
pessoas tendem a pensar somente na questão do
choque elétrico, quando na verdade o foco da terapia
é a convulsão induzida. No século XVIII utilizava-se
óleo de cânfora para induzir a convulsão, depois
que se observou que ele produzia uma importante
melhora nos sintomas psicóticos. Posteriormente,
na busca por métodos mais seguros para realizar

o procedimento, foram desenvolvidas técnicas que utilizavam a
aplicação de injeções de cardiazol e insulina, até que se chegou ao
uso da eletricidade como meio mais seguro e eficaz de se produzir
um estímulo à convulsão. O eletrochoque é, portanto, um avanço da
técnica em busca de preservar o bem estar do paciente”, explica Dr.
Luiz Fernando Pedroso, médico responsável pelo procedimento na
Holiste. A partir daí, a Eletroconvulsoterapia se popularizou e realizou
a primeira grande revolução na psiquiatria, recuperando milhões de
pessoas até então desenganadas nos antigos manicômios.
Hoje, o procedimento é realizado com a utilização de sofisticados
aparelhos que controlam o tempo, a carga e a frequência dos pulsos
elétricos, permitindo a liberação de estímulos reguláveis de pulsos
breves e ultrabreves, reduzindo consideravelmente os efeitos

Apesar de não ser um
tratamento novo, a
eletroconvulsoterapia ainda
é considerada, pela grande
maioria dos psiquiatras, como o
mais eficaz tratamento contra a
depressão grave.
colaterais do tratamento. “A aplicação da eletroconvulsoterapia evoluiu
bastante com a corrente de pulso breve. Ela reduz consideravelmente
as alterações de memória que, embora transitórias, limitavam muito
o número de aplicações. Com isso, aumentou a tolerabilidade ao
tratamento, permitindo um número maior de aplicações e até seu uso
como terapia de manutenção”, esclarece o Dr. Luiz Fernando Pedroso.
Embora seja um tratamento por si só indolor, a ECT é realizada com
anestesia geral para promover o relaxamento muscular e trazer mais
segurança e conforto ao paciente. Além disso, a anestesia ampliou
muito as possibilidades terapêuticas da eletroconvulsoterapia,
possibilitando que ela seja aplicada em gestantes e idosos.
Entre as principais indicações da ECT está a necessidade de uma
reposta terapêutica mais rápida, principalmente em pacientes com
risco de suicídio, negativismo intenso e catatonia. Ela é praticamente
obrigatória nos casos em que os pacientes não respondem às
medicações ou são sensíveis a elas. “Além de ser a terapia mais eficaz
para alguns tipos de transtornos, ela recupera pessoas e salva vidas.
Contudo, suas indicações são muito precisas e o número de sessões
varia de acordo com o caso”, conclui o Dr. Luiz Fernando Pedroso.

33

Neuroestimulação

A EMT é bastante
eficaz no tratamento
dos transtornos de
pressivos moderados e
graves, incluindo os casos
refratários (situação
em que a doença não
responde a outras
terapias).
DR. ANDRÉ GORDILHO
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André Gordilho, psiquiatra

Estimulação Magnética: uma nova arma
Já a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é dos
tratamentos mais recentes e avançados da psiquiatria
moderna. Aprovado em 2008 pelo FDA nos Estados Unidos
e em 2012 pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil, é
um procedimento não invasivo, indolor e realizado com o
paciente acordado.
A partir do mapeamento de área motora do cérebro e de
mensurações realizadas antes da sessão, se localiza a área
específica que receberá o estímulo e sua intensidade. O
paciente recebe os pulsos magnéticos somente no local a ser
estimulado, sentado confortavelmente em uma poltrona. A
estimulação é feita através de uma bobina repousada sobre
a cabeça do paciente, que estará envolta por uma touca
de tecido especial marcada com o ponto a ser estimulado.
É criado um campo eletromagnético que, a depender da
frequência utilizada, pode estimular ou inibir a atividade
neuronal, chegando ao resultado esperado em cada caso.
A EMT é bastante eficaz no tratamento dos transtornos
depressivos moderados e graves, incluindo os casos
refratários (situação em que a doença não responde a outras
terapias). Por se tratar de um método pouco invasivo, ela
pode ser utilizada com segurança em situações clínicas
específicas, nas quais o uso de antidepressivo é arriscado
ou contraindicado, como em gestantes e idosos. A técnica
também é indicada no tratamento das alucinações auditivas
resistentes à farmacologia, e tem demonstrado eficácia no
tratamento de dependentes de cocaína e na dor crônica, em
especial na fibromialgia.
Pacientes com histórico de neurocirurgia e epilepsia precisam
ser avaliados com mais minúcia, mas sem contraindicação
absoluta. Já indivíduos com implantes metálicos e marcapasso não podem realizar o procedimento. “Até 2004
foram registrados apenas oito casos de crise convulsiva
causada por esse tratamento, sempre associadas ao uso
fora dos parâmetros de segurança, que posteriormente
foram estabelecidos. É um número muito pequeno quando
comparado às milhares de estimulações que são realizadas
todos os dias ao redor do mundo. Na Holiste, já realizamos
o procedimento a um bom tempo sem apresentar qualquer
problema relacionado a este tipo de complicação”, informa
Dr. André Gordilho. Segundo o especialista, os efeitos
colaterais, quando ocorrem, limitam-se a uma breve dor
de cabeça, que pode ser manejada com uso de qualquer
analgésico comum.

Fora de contexto
Enquanto a neuroestimulação enfrenta
preconceitos, um cenário preocupante se
expande sem enfrentar críticas. Trata-se do uso
indiscriminado de medicamentos psiquiátricos,
sem a prescrição médica, para outros fins que
não o do tratamento de transtornos mentais.
Um bom exemplo pode ser visto com o
metilfenidato (Ritalina, Concerta), um dos
medicamentos mais vendidos do mundo,
indicado, dentre outras coisas, para casos de
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH). Segundo pesquisas, a droga vem sendo
usada sem critérios por quem não sofre ou
nunca sofreu com esses problemas. É comum
encontrá-la em faculdades de Medicina, cursos
pré-vestibulares e até em grandes empresas, já
que ganhou o apelido de “pílula da inteligência”
devido à sua capacidade de aumentar a
concentração e driblar o cansaço, o que deixa a
pessoa mais ativa.
A preocupação reside nos problemas que o uso
equivocado de medicamentos pode causar.
“Nenhuma medicação é isenta de efeitos
colaterais, alguns podendo até ser fatais. O
desenvolvimento de tolerância pode ser um
grande problema, não só nos psicofármacos,
mas também, por exemplo, no uso de
antibióticos. Existe o risco de dependência
que algumas drogas podem causar, além das
diversas interações medicamentosas”, explica o
psiquiatra André Gordilho. “Nem tudo na vida se
resolve com remédios. Às vezes é preciso atitude,
esforço e fazer a escolha certa. É importante o
esclarecimento para que as pessoas saibam o
risco que correm quando ingerem medicamentos
sem a devida indicação”.
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O uso de filmes no tratamento de pacientes com transtornos mentais pode trazer benefícios significativos. A
resposta de cada indivíduo à atividade terapêutica varia de acordo com o caso, e sua eficácia não está
determinada pela relação entre a doença apresentada na obra e aquela que acomete o paciente. Assim,
a exibição de filmes que abordam o campo psi tem como fundamento suscitar discussões e
debates entre pacientes, familiares e amigos, provocando uma identificação e estimulando
sua autocrítica. Por meio do mundo cinematográfico, o indivíduo que apresenta um
transtorno mental pode falar de si, encontrar novas formas de lidar com seus
afetos e questões e, enfim, tratar o que neles é tão singular: sua forma de
estar no mundo.
Nesse sentido, os profissionais da Holiste indicam algumas
obras que abordam transtornos mentais e que podem
auxiliar no entendimento desse mundo particular.
Confira!

Melancolia
Por Cláudio Melo, psicólogo e psicanalista
O filme “Melancolia” aborda a depressão a partir da queda dos
ideais, neste caso, a perda da crença em Deus. Todas as figuras
que podem representar algum ideal masculino, de ordem ou fé
na vida, vão deixando cair suas máscaras ao desenrolar da trama:
o marido que parece amar a protagonista, mas a abandona
em nome de sua dignidade; o pai preocupado, mas que revela
apenas o seu egocentrismo; o chefe que no início mostra-se
solidário e afetuoso, mas que termina por expor interesse único
pela produtividade da protagonista; por fim, resta apenas o seu
cunhado, um rico e dedicado pai de família que por não suportar
o apocalipse iminente dá cabo à própria vida, abandonando a sua
esposa e o seu amado filho sozinhos diante da tragédia final.
A carga de uma vida crua e sem esperanças, que esmaga o sujeito
em sua limitada existência é representada metaforicamente por
um planeta gigante que esmaga a terra, reduzindo-a a nada. Essa
é a face subjetiva e cruel da melancolia que o sujeito deprimido
encontra-se. Melancolia é um termo em desuso no âmbito
científico desde Adolf Meyer, um psicopatologista do início do
século XX, que propôs a substituição pelo nome depressão. Mas
é Sigmund Freud quem dá a melhor definição da melancolia, em
um texto de 1917, chamado “Luto e Melancolia”, em que Freud
considera a melancolia um esvaziamento do interesse pelo
mundo, como acontece com a personagem.
Hoje, o equivalente mais próximo da melancolia é a depressão
maior, um transtorno mental grave, mas passível de tratamento
e controle dos sintomas, o que possibilita ao sujeito uma vida
muito próxima do normal.
Ficha Técnica:
Melancolia (2011, 2h10)
Direção: Lars Von Trier
Com: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgård
Gênero: drama
Nacionalidade: França, Dinamarca, Suécia, Alemanha
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Donnie Darko

Por Rogério Barros, psicólogo e psicanalista
Clássico cult, “Donnie Darko” conta a história de um jovem de subúrbio, estudante desajustado, considerado problemático
por todos que o rodeiam. O que poderia ser uma trama previsível de conflitos adolescentes, dificuldades no amor e
questionamentos sobre o sentido da vida, ganha um contorno diferente quando um novo elemento é acrescentado à
história: o aparecimento de um o coelho tenebroso e gigante, cuja presença é percebida somente por ele.
A partir das visões do coelho assustador, que sempre trazia um conteúdo profético, Darko passa a cometer pequenos
delitos e ações criminosas. “Donnie Darko” é desses filmes que nos deixam com uma pulga atrás da orelha. Afinal, o
que é realidade? Trata-se de uma invenção?
Darko fabrica sua realidade com ajuda de um coelho gigante, que responde aos enigmas daquilo que ainda não
consegue explicar: o mistério do tempo, da morte e do destino. A partir da alucinação do coelho, recurso que o
adolescente se serve para aplacar as angústias recorrentes da sua idade, ele constrói uma verdade que serve para
ordenar sua vida no mundo. Uma verdade psicótica delirante.
Aqui, as fronteiras entre o normal e o patológico, a realidade e a ficção se tornam questionáveis e nos fazem pensar:
até que ponto nós mesmos, senhores de consciência, também não deliramos ao construir as nossas verdades?
“Donnie Darko” é uma aventura intrasubjetiva que vale a pena experimentar. Só não vale ter medo!
Ficha Técnica:
Donnie Darko (2000, 1h44)
Direção: Richard Kelly
Com: Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore
Gênero: drama, suspense
Nacionalidade: EUA
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Depois da Chuva

Por André Dória, psicólogo
Com ou sem pai, Caio segue. Caio é um adolescente de classe média na Salvador de
1984. Mora com a mãe, e seu pai não passa de uma lembrança materializada em um
aparelho de telefone. No único momento do filme em que fala com o pai, em um
telefonema, o que vemos é um tímido pedido para um encontro pessoal, que não parece
ter sido o primeiro, e que recebe uma negativa aparentemente recorrente. Caio desliga o
telefone com um misto de decepção e cansaço. O (des)encontro com o pai se confunde
com a história do país, até então às voltas com um pai tirano e castrador após 20 anos
de ditadura militar. Agora sem pai, o país vivia um processo incomum: naturalmente, o
pai vem antes do filho; naquele momento o filho existia antes do pai. Mais do que isso:
o filho escolheria o próprio pai.
A figura do pai é a primeira versão da lei, a primeira autoridade com a qual o sujeito se
confronta. Não se trata aqui daquela lei do direito, escrita, que organiza e torna possível
a convivência social. Trata-se de uma lei ainda mais fundamental, aquela que funda o
sujeito, demarca suas fronteiras, organiza sua relação com o outro. Essa lei não vem
por força física, pela violência. Vem pelo ato de nomear. O nome do pai une e separa a
mãe da criança. A lei paterna, que demarca as fronteiras do sujeito, também se faz ver
na cultura: Édipo e Jocasta se apaixonaram por não ter conhecimento do nome comum,
o que mais do que os unirem como mãe e filho os separariam como homem e mulher.
A lei paterna, de alguma forma, orienta o sujeito no mundo. Ela não necessariamente
precisa ser encarnada por um homem. Nas famílias atuais, nos chamados novos
arranjos familiares, não é necessariamente um homem que encarna a função paterna.
Essa não é uma questão de gênero, mas de função. Caio, embora inquieto, aparenta
um certo ar melancólico, uma certa economia de palavras e de sorrisos. Nesse sentido,
lembra o personagem Scooby (do filme “Histórias Proibidas”, dirigido por Todd Solondz),
adolescente entediado, quase letárgico, também às voltas com um pai. No caso de
Scooby, um pai presente fisicamente, mas ausente de coerência entre discurso e ação.
Voltando a “Depois da Chuva”, um amigo mais velho de Caio assume um lugar de
referência paterna para o garoto. A cena em que o amigo ensina Caio a atirar ilustra
que pais podem ensinar coisas além do que andar de bicicleta. O impasse de Caio com
sua filiação paterna ganha ares ainda mais intensos com o suicídio de seu amigo-pai.
Enquanto isso, o país entra em comoção com a morte de Tancredo Neves.
O belo “Depois da Chuva” não é um filme que nos traz vereditos ou respostas
absolutas. Prova disso é que, diante dos impasses de Caio ou do país, diante da
falta de referenciais a partir dos quais buscamos nos orientar, podemos promover
a criação, a saída singular que somente cada um pode inventar. Em determinado
momento, Caio é eleito diretor do grêmio escolar. Não defendemos causas sem uma
causa própria, particular. Embora as causas possam ser coletivas, a causa é sempre
da ordem do indivíduo. Boa sorte, Caio.
Ficha Técnica:
Depois da Chuva (2013, 1h30)
Direção: Claudio Marques e Marília Hughes
Com: Pedro Maia, Sophia Corral, Aicha Marques
Gênero: drama
Nacionalidade: Brasil
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