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Editorial

E

stamos de casa nova. Em novembro de 2016,
mudamos para nossa nova sede no bairro
de Pituaçu. Uma estrutura planejada em
todos os detalhes para ampliar nossos esforços no
tratamento dos transtornos mentais e possibilitar um
atendimento de alto padrão a pacientes e familiares,
seja nos atendimentos ambulatoriais ou na internação
psiquiátrica.
Nossa motivação não foi apenas construir um lugar
bonito, mas construir um espaço de atendimento, que
privilegiasse uma melhor convivência dos pacientes com
o local, com as outras pessoas e com nossa equipe.
Nesta segunda edição da Revista Holiste você vai
conhecer a nova sede, o trabalho realizado por
nossos colaboradores e saber um pouco mais sobre
os transtornos mentais e as diversas abordagens de
tratamento.
Esperamos que goste. Boa leitura!

Sandra Simon Siqueira
Diretora técnica da Holiste

Entrevista

04

Diagnóstico

07

Inovação

11

Nova Holiste

14

Dia de Festa

22

Fases

24

Saúde Pública

27

Terapias

30

Território

33

Socialização

37

Depressão

40

Neuroestimulação

42

Expediente
Desenvolvimento e Aprovação Bruno Trindade, Matheus Bacellar e
Ludmila Moraes
Apoio

Produçao AG Editora
Projeto gráfico Gabriela Oliveira
Textos Cristina Farias, Ellen Alaver e Stephanie Suerdieck
Edição Ellen Alaver (MTB 28044-SP)
Fotos Lucas Silva, Diego Bastos, João Franco, Saulo Kainuma

Direção Clínica: Dr. Luiz Fernando Pedroso | Médico Psiquiatra CRM 11711 | RQE 11158

Sumário

Entrevista

Para além da

MEDICINA

Na abertura do primeiro Ciclo de Palestras da Holiste, evento que
teve como objetivo proporcionar uma discussão mais ampla e
abrangente sobre saúde mental, sociedade e cultura junto
ao grande público, o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso,
diretor clínico da Holiste, destacou que a ciência
não deve ser usada para manipulação política e
ideológica da sociedade. Nesta entrevista ele
expõe o que pensa sobre o assunto.

Revista Holiste - O senhor disse que a saúde mental é importante demais para estar nas mãos de médicos e psiquiatras e o que importa é discutir valores. A que valores o senhor
se refere?
Luiz Fernando Pedroso - Durante as últimas décadas, a
psiquiatria se envolveu em muita conversa sobre neurotransmissores, farmacologia e um monte de assuntos
técnicos. Foi um período que esqueceram que a psiquiatria não é - e nunca foi - algo essencialmente técnico. Ela
é maior que isso. É biológica, psicológica,
faz interface com o social, com o cultural,
com o antropológico. Independentemente de você ser uma pessoa de formação
mais ou menos técnica, não pode ser
uma pessoa despolitizada, porque a técnica não tem vida própria. Ela está submetida e direcionada pelos valores que
as pessoas têm. Estou falando de todas
as áreas, seja jornalismo, economia ou a
própria medicina. O que você faz com a
técnica depende daquilo que você preza
e dá importância, dos seus compromis-

sos pessoais, sociais e profissionais. Mas uma parte dos
psiquiatras está fazendo política de forma dissimulada,
expressando crenças ideológicas como se fossem técnicas.
Meu discurso é contra essa visão tecnicista e pretensamente despolitizada que ronda algumas entidades médicas.
RH - O senhor está se referindo à gestão passada da Associação Brasileira de Psiquiatria e ao seu manifesto a favor da
criminalização da maconha?

O que você faz com
a técnica depende
de seus valores,
seus compromissos
pessoais, sociais e
profissionais.
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LFP - Principalmente. Eu não concordo
com o papel que algumas associações
corporativas, como a ABP, estão exercendo sobre a questão da criminalização das drogas. Fazer um discurso político travestido de discurso técnico é de
um oportunismo indecente. Fazer uma
política que não representa a diversidade da categoria, que não abre espaço
para o contraditório, para o pluralismo
de ideias, não me parece ser a postura
adequada para uma entidade que deve
representar uma categoria profissional.

Revista Holiste - Então, o senhor não concorda com o posicionamento da entidade no que diz respeito à proibição das
drogas?

Revista Holiste - O senhor também se posiciona contra outras medidas proibicionistas, como a do sal em restaurantes
da cidade de São Paulo?

LFP - Nem sempre o que pode fazer mal deve ser proibido pelo governo. Se uma determinada droga pode ou não
comprometer a saúde de alguém é uma discussão que,
sem dúvida, deve se dar no campo técnico. Então são examinados os estudos e as pesquisas, mas sempre de forma
crítica, pois, invariavelmente, eles contêm muitos vieses.
Outra coisa é o que fazer com esse conhecimento. Em particular, o papel do governo vai além da questão técnica, é
político. O que eu estou discutindo é o meu ponto de vista
sobre como isso deve ser abordado num contexto democrático. Para começar, quem combate droga é a polícia e não
o profissional de saúde mental, pois a ele cabe lidar com a
dependência química, que é um fenômeno psíquico muito mais complexo. O tratamento da dependência química
não se confunde com a guerra às drogas, por isso estranhei
quando uma entidade médica começou a fazer esse discurso de polícia. Uma entidade tão importante como a ABP
precisa, sobretudo, expressar a pluralidade dos seus representados e não fazer um aparelhamento para promover
uma ideologia e um posicionamento político de poucos. Os
psiquiatras formam uma categoria ampla, multifacetada e
plural, com profissionais de diferentes ideologias, religiões
e pontos de vista. A ABP não pode fazer uma política que
não represente essa diversidade da categoria.

LFP - Usei isso apenas como exemplo de uma aberração política sustentada numa pseudociência, até porque falar sobre o que faz mal e o que faz bem são relativos. A própria
droga que mata também pode se transformar num remédio,
pois, como já dizia o famoso médico Paracelso, no século XV,
a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Além disso, não podemos delegar ao Estado a tutela da sociedade.
Precisamos aprender a resolver as coisas pela democracia,
pela liberdade, pelo respeito ao direito de escolha de cada
um. Se algo pode fazer mal, então temos que informar, mas
deixar que as pessoas escolham seus caminhos. A imposição
de medidas para controlar nossas vidas e interferir em nosso
livre arbítrio é autoritarismo e nos relega, todos, a uma cidadania de segunda classe.
Revista Holiste - Mas o que fazer com o respaldo médico e
científico por trás dessas medidas?
LFP - Pesquisas servem para fazer a gente pensar, pois ciência é o exercício da dúvida, do contraditório, da possibilidade
do desmentido, da refutabilidade. Quando ela passa a ser
apropriada pela burocracia estatal, vira uma religião positivista e passa a ser mais um instrumento de dominação e
controle. Em nome de um respaldo científico criam-se protocolos e regras como se fossem verdades absolutas a serem

Pesquisas servem
para fazer a gente
pensar. Quando
começam a ser
apropriadas
pela burocracia,
passam a ser
instrumentos de
controle.
DR. LUIZ FERNANDO PEDROSO
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obedecidas por todos. Imagine pensar que o sal, agora, deixa
de ser uma recomendação médica para ser uma determinação burocrática.

to e demandante de mais impostos para, afinal, tutelar o
cidadão como se ele fosse um incapaz, um hipossuficiente
ou uma criança.

Revista Holiste - Então o senhor vê essas medidas mais
como oportunismo populista do que solução real de problemas?

Revista Holiste - Dentro desse contexto, como a psiquiatria
entende o conceito defendido por alguns filósofos, como
Luiz Felipe Pondé, de que não há consenso se o homem é ou
não responsável pelo que ele faz em sua plenitude? ?

LFP - Podemos resolver os problemas por vários caminhos
e o autoritarismo pode ser um deles, mas nunca terá meu
apoio. Eu vivi isso na época da ditadura militar contra a qual
militei e, por isso, tive de interromper meu curso de medicina
por três anos, tempo em que passei na clandestinidade. Vivi
muito intensamente o período Geisel, que se destacou pelo
gigantismo do Estado, mas que não foi nada comparado ao
que foram esses últimos anos de política católica petista. O
que vimos recentemente foi um período Geisel multiplicado
que, na época, já denunciávamos ter cunho fascista. Isso foi
reeditado com toda a força e, junto, vieram essas medidas
populistas que, sempre alegando um suposto saber científico, começaram a tolher a nossa liberdade.
Revista Holiste - O senhor defende, então, que a solução
deve ser conduzida mais pelo cidadão e menos pelo Estado?
LFP - É mais moderno, criativo, eficaz, barato e respeitoso
solucionar os problemas pela democracia. Drogas, assim
como armas e outros objetos inanimados, não têm vida própria, depende do que as pessoas fazem com eles. Dizer que
alguma coisa é um mal em si não passa de um álibi para,
em cima disso, criar uma legislação proibicionista, suprimir
a liberdade e restringir a cidadania. Além disso, um decreto
desses tem de ser regulamentado, requer milhares de reuniões e comissões, e a contratação de outros tantos milhares
de gestores e fiscais no funcionalismo público. Isso só vai
agigantando o Estado, tornando-o mais caro, mais corrup-

Na abordagem das doenças
mentais a gente tem um trabalho
muito incisivo, muito forte, no
sentido de as pessoas assumirem
responsabilidade pelas suas vidas
e pelos seus atos.
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LFP - Na abordagem das doenças mentais a gente tem um
trabalho muito incisivo, muito forte, no sentido de as pessoas assumirem responsabilidade pelas suas vidas e pelos
seus atos. Muitas doenças, por exemplo, já são determinadas geneticamente; ou seja, não temos tanta autodeterminação e capacidade de escolha em relação ao nosso destino
como supomos e até gostaríamos. Porém, sempre sobra um
espaço para o livre arbítrio e para autodeterminação, e esse
espaço tem de ser ocupado. Em relação às drogas, por exemplo, sabemos que a dependência química é um transtorno,
é uma doença, mas jamais pode ser um álibi para eximir de
responsabilidade aquele que bebe ou se droga compulsivamente. Na verdade, é o contrário. Por ele ser um dependente
químico é que ele não pode beber e nem usar drogas. As pessoas normais podem, os dependentes não. E eles têm que
ter essa noção de responsabilidade.
Revista Holiste - O objetivo da psiquiatria, então, é contribuir para que as pessoas não se escondam atrás de doenças,
se isentando de suas responsabilidades?
LFP - Também. É muito difícil tratar pessoas infantilizadas.
Infelizmente a cultura paternalista e assistencialista ainda
está presente em nossa sociedade, inclusive em muitos ambientes corporativos. Atendo na clínica muitos funcionários
de empresas diversas e dá para ver, nitidamente, como é a
cultura da empresa pelo perfil do paciente. É muito diferente
tratar uma população profissionalmente desmotivada, encostada em empresas ineficientes ou repartições públicas
inúteis, com uma cultura de muitos direitos e pouca responsabilidade, daqueles comprometidos com suas carreiras
e que estão buscando sua autonomia profissional e financeira. Essa quer ficar logo boa porque tem o que fazer na
vida, enquanto a outra quer se beneficiar da doença para se
aposentar precocemente e viver “encostada”.
Revista Holiste - Dessa forma, quanto mais responsabilidade e autonomia tiver o indivíduo, melhor para todos?
LFP - Sim. Mas a responsabilidade tem que ser nossa e não
do governo ou qualquer tipo de “painho”. Quem tem que decidir se o indivíduo vai comer sal ou não é ele mesmo, e não o
governo ou um protocolo burocrático. A liberdade é um valor
que precisamos resgatar.
Assista a palestra no link: Bit.ly/psiquiatria-entrevista
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Estamos

MAIS

doentes?

Seja na infância, com os casos de TDAH, ou na vida adulta, em que são
identificadas diversas patologias mentais, surgem críticas aos novos
“rótulos” dados a doenças já existentes

A

tualmente, muito se fala
sobre o aumento do número
de diagnósticos das doenças e
transtornos mentais e, principalmente,
de novas denominações para as
patologias. Mas será que as pessoas
estão realmente adoecendo mais ou
existem outras questões por trás desse
fenômeno?
O psicólogo André Dória, coordenador
do programa de transtorno bipolar
do humor da Holiste e mestre em
psicologia pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA), defende que muitas
dessas denominações na saúde mental
têm origem em quadros identificados
ao longo da história da humanidade.
“Acredito que a embalagem das doenças
está diferente, mas a origem delas
é a mesma. Se uma pessoa em 1950
lavava as mãos compulsivamente e nos
anos 2000 compra compulsivamente,
estamos falando de compulsões que se
mostram diferentes apenas na forma
como se apresentam. Se o consumo é um
dos traços do mundo contemporâneo, a
pessoa pode se valer do que encontra na
cultura de seu tempo para manifestar
sua compulsão”, exemplifica.
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Para Dória, o fundamental é que a raiz do transtorno é sempre
individual e os sistemas classificatórios, como os DSMs, por
exemplo, ao construírem critérios rígidos para a elaboração
do diagnóstico médico, acabam por desconsiderar o mais
importante: o que há de singular no adoecimento. “Ao meu
ver, esses critérios diagnósticos, quando tomados com
crítica e cautela por parte dos profissionais, podem servir
como um norte para o tratamento medicamentoso. Essa é
uma ferramenta do psiquiatra. O equívoco ocorre quando a
psicologia, sobretudo os psicólogos, se deixam seduzir pela
ideia de que a psicologia pode se servir deste discurso de
forma acrítica. Acho que o que nos interessa é justamente o
que há de particular no adoecimento psíquico e que escapa
às classificações cada vez mais numerosas”, analisa.
Tal discussão deve-se muito à última atualização do Manual
Diagnósticos e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM)
– documento oficial da psiquiatria americana, no qual
contemplam-se todos os diagnósticos. Na primeira edição, de
1952, o DSM contava com 106 doenças catalogadas, número
que triplicou em 60 anos: no DSM-5, lançado em 2013, são
catalogadas 376 doenças. Para Luiz Guimarães, psiquiatra
da Holiste, o que ocorre é que hoje se fala mais sobre as
doenças mentais e, por consequência, os tratamentos são
mais procurados. “Não acredito que as pessoas estejam mais
doentes. Os transtornos mentais sempre existiram, mas

Ao meu ver,
esses critérios
diagnósticos,
quando tomados
com crítica e
cautela por parte
dos profissionais,
podem servir como um norte para o
tratamento medicamentoso.

André Dória, psicólogo
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temos de considerar que, por vezes, existe a banalização dos
diagnósticos e dos quadros psiquiátricos. Ao mesmo tempo,
as pessoas têm adoecido mais, em função da forma como
vivem e das particularidades da sociedade atual”, pondera.
O médico ainda destaca que existem questões como o não
saber lidar com certas dificuldades e frustrações, maior
exposição da vida particular e uma certa distorção no uso
das novas tecnologias, como a divulgação nas plataformas
de redes sociais de um estado de ‘felicidade permanente’.
Segundo André Dória, setores da própria psiquiatria têm
criticado esse ‘furor’ classificatório do DSM-5. “Esta
última edição tentou encontrar marcadores biológicos e
neurológicos para as doenças mentais, e fracassou. Essa
expansão dos diagnósticos é uma tentativa de alguns setores
da psiquiatria de se pretenderem quase que uma ciência
exata, matemática. Mas como é possível matematizar o que
é da ordem da subjetividade?”, questiona.
O psicólogo ainda pontua a inexistência de um exame clínico
que aponte depressão, transtorno bipolar ou qualquer outra
doença mental de forma clara e específica. “Essa é uma
questão subjetiva e que varia de pessoa a pessoa, por isso é
preciso ter um olhar individual para cada paciente”, justifica.
Outro aspecto abordado por Dr. Guimarães diz respeito
à cultura da medicalização, originada, principalmente,
no avanço da indústria farmacêutica e rapidamente
incorporada pela sociedade. “As pessoas procuram o
médico com o objetivo de buscar um medicamento que
resolva seu problema e, muitas vezes, ainda querem um
resultado imediato. Não adotam um estilo de vida saudável,
se alimentam mal, não fazem atividade física e vêm ao
consultório pedir um remédio para emagrecer, para conter a
ansiedade ou a compulsão por comida. Ou seja, querem que
o medicamento sozinho seja a solução, querem uma pílula
para resolver os problemas”, adverte.

Sem rótulos

Um dado que merece atenção diz respeito às rotulações
das doenças mentais. Segundo André, um bom diagnóstico
da doença pode ajudar no tratamento, mas, por outro lado,
pode alienar o sujeito ao seu processo de adoecimento
psíquico. “Isso não é necessariamente ruim, mas quando
temos diagnósticos feitos indiscriminadamente, o verdadeiro
sofrimento daquela pessoa não aparece, pois tem como
base um olhar generalizado. Há pessoas que recebem um
diagnóstico de transtorno bipolar e se utilizam dele para
não se responsabilizarem por suas ações e escolhas, o que
pode agravar o quadro”, afirma, destacando que na Holiste o
tratamento segue o viés de responsabilização do sujeito.

Ainda segundo o psicólogo, a generalização cria protocolos de
avaliação das pessoas. “Um paciente que chega ao consultório
com um quadro de depressão reativa a uma perda ou grande
frustração e com diagnóstico anterior - como TDAH na
infância, por exemplo -, pode ser ‘rotulado’ como portador
de um transtorno bipolar, quando o ideal seria analisar
esse fator apenas como uma probabilidade, não como uma
determinação”, opina.
O especialista argumenta que, na saúde mental, cada
sujeito tem as suas particularidades, sua história de vida
e, consequentemente, seu próprio adoecimento. “Quando
pacientes estão com uma infecção, a bactéria pode ser a mesma
em todos os pacientes diagnosticados com aquela infecção. O
tratamento químico também pode ser o mesmo. Mas quando
falamos de depressão, transtorno bipolar ou de outro quadro

psiquiátrico, as causas do adoecimento são individuais, os
sintomas psiquiátricos é que são parecidos em um ou em
outro caso. Apenas parecidos, nunca idênticos. Como o
psicólogo, sobretudo os de orientação psicanalítica, colabora no
tratamento? Ocupando-se do que é da ordem da singularidade
de cada sujeito em seu sofrimento psíquico”, detalha.
Neste cenário, a Holiste se destaca pelo olhar diferenciado
sobre o paciente, através de um plano terapêutico
individualizado. “A medicação é fundamental para moderar os
sintomas, mas sozinha não dá conta do tratamento, porque
só conseguimos ter acesso a essas particularidades com a
psicoterapia”, defende André.
Além disso, em saúde mental o tratamento não se dá como
em outras doenças físicas, pois os quadros não aparecem
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isolados. “Podemos ter uma compulsão ao álcool que seja
originada a partir de uma depressão”, exemplifica o psicólogo,
ressaltando que, nestes casos, a bebida funciona como uma
espécie de ansiolítico, como anestesiador do mal-estar, o que
pode gerar uma dependência química.

Cuidado com a banalização

Alguns transtornos são equivocadamente disseminados
entre a população, como é o caso do Transtorno do Déficit
de Atenção com Hiperatividade (TDAH), principalmente
na infância, assim como entre os adultos identificam-se
muitos casos de depressão e outras patologias. O TDAH
é um distúrbio neurobiológico que se caracteriza pela
combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade
(inquietude motora) e impulsividade. Dr. Guimarães
acredita que o aumento do número de diagnósticos devese ao fato de mães e pais, por muitas vezes, não aceitarem
que a criança tenha algum tipo de limitação. “Elas podem
ter uma variação no desempenho, nem todo mundo é um
‘geniozinho’. Da mesma forma que vemos um exagero nos
diagnósticos de TDAH, por outro lado há, também, um
subdiagnóstico”, afirma o psiquiatra, esclarecendo que o
transtorno pode precipitar outras patologias ao longo da
vida do indivíduo, e que não é incomum identificar em
adultos que fazem o uso de drogas, por exemplo, uma
doença paralela associada ao TDAH.
Segundo Dr. Guimarães, as crianças que são diagnosticadas
com o TDAH e realizam o tratamento durante a infância têm
grandes chances de se tornarem adultos funcionais. Porém,
muitos adultos que não foram diagnosticados e tratados
na infância tornam-se disfuncionais, quando poderiam ter
um desempenho melhor em sua vida social e profissional.
“As pessoas com TDAH podem sofrer mais acidentes de
trânsito, ter problemas de relacionamento, desempenho
acadêmico inferior, não por causa da inteligência, mas
porque não conseguem lidar com agendas, horários e
compromissos, e o tratamento é fundamental para atenuar
essas perdas”, complementa o psiquiatra.
O problema se torna ainda maior quando o ‘diagnóstico’
é feito pelo pedagogo ou professor, em função do mau
desempenho da criança na escola. “O próprio profissional
que recebe esta criança acaba reproduzindo esse rótulo, e a
condução equivocada pode marcar o desenvolvimento dela,
justamente por não ter entendido aquilo que, na verdade,
está por trás daquele comportamento”, detalha.

O perigo farmacêutico

O avanço significativo da indústria farmacêutica principalmente a partir da descoberta de determinadas
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Elas podem
ter uma
variação no
desempenho,
nem todo
mundo é
um ‘geniozinho’. Da
mesma forma que
vemos um exagero
nos diagnósticos de
TDAH há, também,
por outro lado, um
subdiagnóstico.
Luiz Guimarães, psiquiatra
medicações, como os antipsicóticos na década de 1950
– também merece atenção nesse cenário. “Todo avanço
científico é bem vindo. Ninguém pode se opor a isso.
Se por um lado muitas doenças que não dispunham de
tratamento químico passaram a contar com ele, por outro
esse avanço também causou certo esvaziamento na
autonomia médica. Em casos extremos, o médico se torna
um mero prescritor de medicamentos, empobrecendo a
prática psiquiátrica. Na Holiste, tentamos não perder isso
de vista”, descreve André Dória.
Assim como o psicólogo, Dr. Guimarães acredita que as
novas denominações e rótulos são utilizados pela indústria
farmacêutica para justificar o lançamento de medicações
que, muitas vezes, já têm similares no mercado. Os
representantes dos laboratórios apresentam medicamentos
embasados em testes milionários e os recomendam para
determinada patologia. “É preciso salientar que cada caso
exigirá não só uma medicação distinta, como também um
tratamento personalizado”, defende.

Inovação

Vanguarda
psiquiátrica

A internação psiquiátrica moderna é aquela que enxerga o paciente sob
diferentes aspectos, visando sua recuperação e seu regresso ao convívio social e
familiar. Mas isso só é possível com uma estrutura terapêutica adequada

O

médico francês Philippe Pinel (1745-1826),
considerado por muitos o pai da primeira grande
reforma psiquiátrica, foi um dos primeiros alienistas
a humanizar os antigos sanatórios e asilos que
abrigavam os doentes mentais. Contrariando a ideia geral
em vigor de que os distúrbios mentais eram desvios de
caráter ou possessões demoníacas, ele passou a olhá-los
como doenças que, em ambientes físico e social adequados,
podiam ser tratadas com atenção e respeito aos processos
da mente. Assim, além de reunir observações sobre quadros
e sintomas, Pinel começou a separar os doentes mentais
dos marginais e delinquentes, libertando-os das prisões
e correntes para que, em espaços apropriados, pudessem
receber atenção médica.

Posteriormente, as guerras e as graves crises econômicas
e sociais do início do século XX levaram à superlotação, à
deterioração e ao abandono destas instituições de saúde
mental. Contudo, foi ainda no século XX que o surgimento da
psicanálise e o avanço da medicina produziram uma segunda
grande reforma psiquiátrica, agregando novas terapêuticas
ao tratamento desses transtornos. A eletroconvulsoterapia
e, posteriormente, os medicamentos surgidos a partir dos
anos 1950 tornaram-se os grandes agentes antimanicomiais,
esvaziando os antigos e deteriorados sanatórios, permitindo
que milhões de pessoas pudessem voltar ao convívio
social e retomar suas vidas. Com isso, a internação asilar
praticamente acabou, dando lugar à internação terapêutica,
feita por indicação médica e de curta duração, com objetivos
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Inovação
de reintegração social. Muito diferentes dos antigos
sanatórios, pequenas clínicas com estrutura e ambiente
especializado realizam o procedimento atualmente.

enquanto uma menor parcela, algo em torno dos 10%,
exige assistência de hospitais psiquiátricos, hospitais-dia e
residências terapêuticas.

Nos últimos 30 anos, pretendeu-se fazer no serviço público
do Brasil uma reforma psiquiátrica de cunho burocráticoadministrativo. De inspiração político-ideológica, sustentada
por movimentos sociais e sem base médico-científica,
ela promoveu uma enorme desinformação sobre a saúde
mental, agravou estigmas e preconceitos, relegando ao
abandono as pessoas carentes e necessitadas. Milhares de
leitos públicos de internação psiquiátrica foram fechados,
criando um passivo de desassistência que colocou a
população de pacientes graves e crônicos à mercê da própria
sorte. Os chamados Centros de Atendimento Psicossocial
(Caps) - com os quais o governo pretendia substituir as
internações psiquiátricas hospitalares -, longe de oferecer
um tratamento terapêutico adequado aos casos agudos,
mostraram-se insuficientes para atender as demandas dessa
população. “É como querer tratar uma perna arrancando a
outra. A internação é fundamental no tratamento da saúde
mental, principalmente nas crises agudas”, argumenta o
psicólogo Claudio Melo, com vasta experiência profissional
nessas unidades.

O psicólogo Rogério Barros destaca que a internação não
é a única intervenção eficaz, mas é, antes disso, uma
estratégia específica para casos agudos, que favorece a
melhora da adesão medicamentosa e o controle de sintomas
significativos, protegendo o paciente e terceiros dos riscos
relacionados a algumas patologias. “De forma simplificada,
podemos compreender a internação como um recurso que
tem a função de auxiliar o processo de retomada mínima da
autonomia, garantindo e favorecendo o retorno, ou início, de
outras estratégias de tratamento, como o acompanhamento
ambulatorial e o hospital-dia”, explica.

Para o especialista, o tratamento psiquiátrico moderno
requer a disponibilidade de todos os serviços em uma rede
complementar, exatamente como acontece na Holiste. “O
importante é resgatar a autonomia do paciente, dando-lhe
condições de entender sua doença e de se responsabilizar
por ela, por seus sintomas, seu tratamento e seus atos. E
isso não se consegue privando o paciente de determinado
tratamento, mas disponibilizando todos os meios possíveis,
lhe dando o apoio necessário para retomar sua vida e
inserindo a família nesse processo”, defende Claudio.
Indiscutivelmente, o papel da família é fundamental no
tratamento. Contudo, o suporte que ela deve exercer requer
apoio e orientação, do contrário pode se tornar parte da
doença e não da solução. “A intervenção terapêutica com a
família é essencial, e isso desde sempre. O problema é que
às vezes os familiares não se envolvem para ajudar, pois
estão contaminados pela doença sem saber. O paciente não
adoece sozinho. Ele adoece todos à sua volta, e a intervenção
com a família é importante justamente para reorganizar
isso”, explica o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, diretor
clínico da Holiste.

Real necessidade

Hoje, a grande maioria das pessoas com transtornos
mentais pode ser assistida em ambulatórios e consultórios,
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O avanço da medicina, das possibilidades de tratamento,
somados ao arsenal psicofarmacológico atual, contribuíram
para o surgimento das clínicas com caráter terapêutico e
reintegrador, preparadas para cuidar e, sobretudo, recuperar
o doente e colocá-lo novamente na sociedade, na família e

De forma
simplificada,
podemos
compreender
a internação como um recurso que
tem a função de auxiliar o processo
de retomada mínima da autonomia,
garantindo e favorecendo o
retorno, ou início, de outras
estratégias de tratamento, como o
acompanhamento ambulatorial e o
hospital dia
Rogério Barros, psicólogo

no mercado de trabalho. “Apenas uma parcela minoritária de
pacientes psiquiátricos, em algum momento da evolução da
doença, vai necessitar de um período de internação, situação
que demanda tratamento em um ambiente diferenciado,
protegido e seguro, que ofereça condições de enfrentamento
de sintomas mais severos, que possam vir a oferecer risco
para o paciente”, alerta a psiquiatra Fabiana Nery.

Avaliar, cuidar e tratar
O maior desafio da psiquiatria é diagnosticar
corretamente as patologias e estabelecer o tratamento
adequado, já que a forma como a doença se desenvolve
e regride é única para cada paciente. Neste contexto, o
ambiente terapêutico é importante para que a equipe de
profissionais consiga estabelecer vínculo com o paciente,
viabilizando o diálogo, o que deve ser o principal foco de
quem trabalha com a saúde mental, conforme destaca Dr.
Luiz Fernando: “O modelo ideal de internação psiquiátrica
é aquele que interna para cuidar, para tratar, que tem
a função terapêutica. Nosso ambiente foi planejado
sobretudo para ser um espaço de conversa, de troca,
de vivências entre a equipe e os próprios pacientes.

O resultado disso é que a grande maioria dos nossos
pacientes está aí, administrando suas empresas, suas
carreiras e tocando suas vidas”.
Para que esse objetivo seja alcançado é fundamental
investir em estrutura, em recursos de tratamentos, em
psicofármacos, aparelhos de neuroestimulação de última
geração e, acima de tudo, em uma equipe especializada
e bem treinada. A nova clínica da Holiste, inaugurada
recentemente (leia mais na página 14), foi totalmente
planejada para viabilizar o trabalho do profissional de saúde
mental. “Com esse novo espaço podemos oferecer o que há
de melhor naquilo que fazemos, especialmente nos núcleos
de atendimento, que é o que existe de mais moderno em
tratamento da saúde mental”, destaca Sandra Simon
Siqueira, diretora técnica da Holiste.
A psiquiatra Fabiana Nery considera que essa ambiência
terapêutica aumenta extraordinariamente o potencial dos
tratamentos. “O ambiente precisa ser primordialmente de
vivência, com espaços de acolhimento e de socialização,
mas que tenha o suporte de uma sólida estrutura hospitalar
psiquiátrica”, avalia.

Conversando sobre saúde mental
Os cuidados da Holiste não se restringem apenas
aos seus pacientes, mas à própria comunidade.
Investindo em treinamentos e palestras, a
clínica construiu um auditório com capacidade
para 90 pessoas, especialmente para ampliar os
encontros e debates sobre temas pertinentes
aos profissionais da saúde mental e, também, às
famílias e cuidadores de pacientes psiquiátricos.
“A psiquiatria tem a ver com o mundo, porque as
pessoas têm a ver com o mundo. Mas cada ser é
único nas suas expectativas, nas suas histórias,
na forma de reagir e de responder ao tratamento.
Descobrir isso é o nosso desafio diário. A
psiquiatria moderna entende que é importante
estarmos conectados e sabermos lidar com o que
acontece em todos os setores que regem nossas
vidas. Afinal, a gente lida com essas coisas e
nossos pacientes também”, finaliza Sandra.

Encontros Holiste, abril/2017
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Nova Holiste

De portas

abertas

Em pleno funcionamento, a nova
sede da Holiste, localizada no bairro
de Pituaçu, em Salvador, proporciona
ainda mais qualidade no atendimento,
conforto e todos os recursos
terapêuticos da psiquiatria moderna
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S

empre na trilha do aperfeiçoamento, trabalhando
com ética e responsabilidade em sua trajetória
de 16 anos na saúde mental da Bahia, a Holiste
concretizou um grandioso projeto de assistência e
cuidado intensivo dos transtornos mentais. Inaugurada em
novembro de 2016, a nova sede estabelece um importante
marco no desenvolvimento deste trabalho. Com espaço
ampliado e mais moderno, as instalações oferecem maior
suporte aos serviços prestados na clínica. Do atendimento
ambulatorial à internação psiquiátrica, passando pelas
terapias de neuroestimulação, são diversas possibilidades
terapêuticas à disposição dos pacientes.

Para seguir em permanente evolução, a Holiste se diferencia
pela atenção individualizada e uma equipe multidisciplinar
treinada constantemente, que atua em conjunto para
promover o bem-estar do paciente. “A internação como
instrumento terapêutico tem de acolher, dar suporte e
segurança ao paciente. Desta forma, já é possível perceber
que as novas instalações - mais qualificadas do ponto
de vista do conforto, do lazer, do espaço e dos serviços
diferenciados - fazem com que o paciente se sinta mais
valorizado, mais acolhido. Isso também ajuda no processo
de aceitação do tratamento”, enfatiza o psiquiatra e diretor
clínico, Dr. Luiz Fernando Pedroso.

Na nova unidade, os pacientes internados usufruem de mais
área verde e espaços a céu aberto, salas para atividades
terapêuticas, academia, quadra poliesportiva, piscina com
raia adaptada para hidroginástica, salão de beleza, spa com
sauna e hidromassagem, além de apartamentos com alto
padrão de hotelaria.

De acordo com o especialista, um dos principais
sintomas das doenças mentais graves é a resistência ao
reconhecimento e ao tratamento da doença. Por isso, o
acolhimento do indivíduo envolve desde o relacionamento
estabelecido pela equipe que atua em seu tratamento
até o espaço e as terapias desenvolvidas, amparados nos
valores institucionais da clínica. “Isso facilita a abordagem
terapêutica e diminui a resistência, faz parte do que
chamamos de ambientoterapia. Diante disso, o que às vezes
pode parecer luxo para nós é de extrema necessidade, já que
estamos falando de um dos recursos que fazem parte do
tratamento e têm eficácia”, destaca o médico, pontuando
que na internação psiquiátrica da Holiste cada paciente é
um sujeito único, com suas particularidades e valores. Daí a
importância de um tratamento terapêutico individualizado.

LOBBY

Outro aspecto destacado por Dr. Pedroso diz respeito
à arquitetura hospitalar. “A internação em uma clínica
psiquiátrica tem suas peculiaridades. É preciso ter toda
a estrutura de um hospital embutida e disponível, mas

... é possível perceber que as novas
instalações - mais qualificadas
do ponto de vista do conforto,
do lazer, do espaço e dos serviços
diferenciados - fazem com que o
paciente se sinta mais valorizado,
mais acolhido.
Dr. Luiz Fernando Pedroso

CONSULTÓRIO
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Nova Holiste

Nós avaliamos o
paciente de todos
os ângulos. E não
só ele, a família
também
Sandra Simon

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

discreta, priorizando um ambiente agradável de convivência
e ambiência terapêutica. Por isso, colocamos aqui toda
uma estrutura técnica e profissional, mas também grandes
espaços a céu aberto com equipamentos de lazer e de
descanso”, detalha. O psiquiatra defende que o tratamento
de um paciente internado é, sobretudo, um trabalho de
vivência. “Aqui ele vai reproduzir comportamentos e atitudes
que tem em sua vida social, mas num contexto terapêutico
profissional que vai, a todo momento, observar suas
particularidades e intervir diretamente naquilo que precisa
ser trabalhado no indivíduo. Se a ambiência não permite que
o paciente fique à vontade em se expressar livremente, o
trabalho do profissional fica inviabilizado”, complementa.
Para o psiquiatra, o paciente precisa sentir-se acolhido e
respeitado para ter melhores condições de entender que
o tratamento tem o objetivo de ajudar, e não de reprimir,
discriminar, julgar ou excluir. “Aqui ele fica 24 horas sob
o nosso cuidado, responsabilidade e observação, sendo
intensamente assistido, tanto do ponto de vista psicológico,
da assistência médica e farmacológica, quanto das
atividades de lazer e esportivas”, afirma o diretor clínico, que
destaca o fato de hoje a Holiste ter seu modelo de internação
consolidado e referendado no segmento. “Atuamos com os
melhores profissionais da área da saúde mental de Salvador,
e muitos dos que não compõem a nossa equipe também
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nos procuram para internar seus pacientes em crise. Isso só
é possível graças à seriedade, credibilidade e resultados do
trabalho que desenvolvemos. Sem contar que já estamos
recebendo pacientes encaminhados por médicos de outras
cidades e estados”, revela.
A diretora técnica da clínica, Sandra Simon Siqueira, ressalta
que em cada núcleo de atendimento da Holiste há uma
equipe capacitada para acompanhar e dar todo o suporte
específico para cada paciente. “Nossa nova estrutura
oferece todos os recursos necessários para a aplicação
da metodologia multidisciplinar, que envolve psiquiatras,
psicólogos, terapeutas ocupacionais, arteterapeutas e
musicoterapeutas, entre outros”, enumera. São mais de 150
colaboradores que atuam na internação, no atendimento
ambulatorial e, nos casos em que se fazem necessários, em
serviços prestados em domicílio.

Serviços diferenciados

Apesar de já oferecer tratamento para crianças e
adolescentes, a nova Holiste tem um ambulatório específico
para eles, pensado com um olhar diferenciado para acolher
e realizar o acompanhamento adequado. “Na internação,
nosso espaço atual tem mais capacidade de atendimento e
de oferecer melhor qualidade para a assistência já prestada

de lazer, como para fins educativos, com a apresentação
de filmes e vídeos que mostrem um pouco do que são os
transtornos mentais. Um dos nossos trabalhos é fazer com
que haja o entendimento da doença ou do transtorno, para
que o indivíduo enxergue o problema, se entenda melhor
e amplie seu repertório para o restabelecimento de sua
saúde”.
A piscina é equipada com raia para o paciente que gosta
de nadar. Há, ainda, uma área voltada para a prática
da hidroginástica, com barras de apoio, iluminação e
sonorização adequadas. A piscina também conta com uma
escada planejada para facilitar o acesso de pacientes com
dificuldades de locomoção.

CONSULTÓRIO INFANTO JUVENIL

ao público infanto-juvenil”, conta Sandra. “No núcleo
infantil atuamos no âmbito das consultas psiquiátricas e
psicológicas, psicopedagogia, terapias em geral, arteterapia
e musicoterapia, entre outros serviços que podem ser
indicados”, explica.
À medida em que propõe tratamentos mais complexos e
diferenciados, a Holiste agrega profissionais e promove
a ampliação da equipe e dos serviços. “Diante de novas
demandas, percebemos a necessidade de inserir ou ampliar
determinados serviços. Nós avaliamos o paciente de todos
os ângulos. E não só ele, a família também”, pontua. Um
bom exemplo é a presença de um cardiologista na equipe,
para verificar as condições de pacientes que possuem
algum problema cardíaco ou fazem uso de medicação
contínua, por exemplo.

SALA DE VÍDEO

Estrutura moderna e equipada

Considerando que o ambiente físico também tem influência
direta nos tratamentos, cada detalhe foi criado a partir do
olhar voltado para o paciente. “Nestes anos de atuação,
aprendemos a identificar as necessidades de cada um
conforme o seu diagnóstico. Com base nessas informações,
colocamos na nova sede tudo o que achamos importante
para o paciente internado, desde espaços ao ar livre – como
praças e áreas verdes - até estrutura para os momentos de
socialização. Além disso, pensamos em um ambiente onde
ele não se sentisse trancado”, salienta Sandra.
Uma das novidades da clínica é a sala de vídeo. “Muito bem
equipada e confortável, pode ser usada tanto como espaço

Visitas diárias

Na Holiste a família pode visitar o paciente diariamente,
salvo quando existir recomendação técnica em contrário.
“Todo dia é dia de visita. Isso é importante para manter o elo
do paciente com os familiares. No horário de visita sempre
temos um psicólogo de plantão, além de toda equipe de
enfermagem e cuidadores, sempre atentos a esta interação,
observando como o paciente se relaciona com a família,
pois esse encontro é também uma ferramenta terapêutica”,
conta Sandra. Nesse contexto, destaca-se a criação da
chapelaria, onde a família entrega as roupas e outros objetos
do paciente, além de receber algumas instruções sobre o
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Nova Holiste

Quando um paciente
se interna conosco, ele
necessita não somente
dos cuidados médicos,
como também dos
serviços de hotelaria
que o façam se sentir
ainda mais acolhido.
Sandra Simon
APARTAMENTO INDIVIDUAL
momento da visita, permitindo otimizar o tempo em que
estará com seu familiar. “Na clínica antiga a gente recebia
estes materiais no momento da visita e a família acabava
perdendo muito tempo neste procedimento de contagem
de roupas, verificação das peças e orientação, que é um
procedimento necessário. Agora conseguimos realizar tudo
de forma mais ágil e tranquila, antes da visita propriamente
dita”, revela.

Cozinha afetiva

Com uma cozinha ampla, moderna e totalmente equipada
em sua nova unidade, a Holiste mostra que tem grande
preocupação e cuidado com a alimentação dos seus
pacientes. “Acreditamos que a comida faz parte do lado
afetivo do indivíduo e, portanto, tem ação direta no
tratamento. Quando o paciente se interna, ele necessita
não somente dos cuidados médicos, mas de um serviço de

REFEITÓRIO
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hotelaria que o faça se sentir ainda mais acolhido”, aponta a
diretora. Seguindo esse conceito, a cozinha da Holiste serve
uma comida de alto valor nutritivo, saudável e saborosa.
“Nosso objetivo é fazer o paciente perceber o carinho com
que essa comida é preparada e servida”.
O cardápio é planejado pela nutricionista da clínica,
adequando-se às necessidades clínicas individuais de cada
paciente. “Se possível, incluímos itens que fazem parte
da alimentação daquela pessoa. Se a nutricionista tem a
informação de que o paciente é vegetariano, seu cardápio
será ajustado com base nessa orientação. Apesar de sermos
uma clínica psiquiátrica, temos que cuidar também do
colesterol alto, do sobrepeso etc.”, salienta. Para a diretora
técnica, comer bem e nos horários corretos é importante
para manter hábitos alimentares saudáveis na rotina.
“Um paciente com transtorno bipolar, por exemplo, precisa
dormir e acordar na hora certa, comer nos horários e manter
uma agenda pré-estabelecida, não só como forma de
organização, mas para que esteja descansado e tenha seu
biorritmo ajustado”, exemplifica.

SALA DE CONVIVÊNCIA

Negócio inovador
A sexta edição do Prêmio Benchmarking condecorou o projeto da nova clínica da Holiste na
categoria Negócio Inovador. O prêmio foi recebido por Dr. Luiz Fernando Pedroso, em cerimônia
realizada no dia 13 de outubro, no Solar Cunha
Guedes.
“A presença da Holiste no prêmio é importante, entre outros aspectos, para dar visibilidade
à psiquiatria, que por muito tempo ficou segregada das outras especialidades da medicina. A
saúde mental está voltando a ocupar um lugar
de destaque, de onde nunca deveria ter saído,
pois relaciona-se com todos os segmentos da
sociedade. Portanto, o prêmio é importante
para a psiquiatria como um todo, e ficamos felizes de que sejamos nós, da Holiste, os representantes deste momento”, afirmou o médico
na ocasião.
Promovido pelo grupo Criarmed, o Prêmio Benchmarking elege, anualmente, os melhores do
trade de saúde da Bahia. A avaliação de empresas e gestores que se destacaram segue critérios como inovação, credibilidade, novos investimentos, visibilidade de mercado e relevância
para a sociedade.

Veja o discurso completo no link: bit.ly/premio-holiste
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Dia de festa

BOAS VINDAS

Numa cerimônia concorrida, que reuniu psiquiatras, psicólogos e outros
profissionais da saúde mental, foi inaugurada, na noite do dia 24 de novembro de
2016, a nova sede da Holiste Psiquiatria

O

empreendimento – que conta com
5 mil m² de área construída em
espaço total de 6 mil m² - é considerado o maior investimento do setor
nos últimos 30 anos na Bahia. A nova
sede, idealizada pelo médico psiquiatra
Luiz Fernando Pedroso e pela enfermeira psiquiátrica Sandra Simon Siqueira,
oferece aos pacientes todos os recursos
da psiquiatria moderna. Localizada no
bairro de Pituaçu, em Salvador, a clinica
está situada em uma região privilegiada
da cidade. Em seu discurso, o psiquiatra
Luiz Fernando Pedroso afirmou que o
objetivo com a nova sede é consolidar a
Holiste como referência no tratamento
em saúde mental no Norte e Nordeste.
“Este projeto foi concebido para levar
um atendimento de alta qualidade ao
paciente com transtorno mental, seja no
tratamento ambulatorial ou na internação psiquiátrica. O grande foco da estrutura é tornar a experiência do paciente a
mais terapêutica possível, facilitando o
acolhimento, a conversa e a socialização,
minimizando o estresse da contenção,
inerente a uma internação psiquiátrica”,
afirmou o diretor clínico da Holiste.
O psiquiatra lembrou ainda que, mesmo
se tratando de uma Semi-UTI Psiquiátrica, a nova estrutura permite o melhor
desenvolvimento do conceito de Ambientoterapia, que se baseia no trabalho
psicológico das relações entre pacientes,
terapeutas e demais profissionais, referenciados nos valores institucionais da
clínica. “Com isso, além de reduzir eventuais traumas da internação e facilitar a
adesão aos tratamentos, a experiência
institucional irá estimular e promover
o desenvolvimento pessoal dos pacientes”, finalizou.
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1. Paulo Gaudenzi, presidente da Salvador Destination e Dr. Luiz Fernando
Pedroso; 2. Dra. Fabiana Nery, Dra Rosa Garcia, Dra. Manuela Garcia e
Sandra Simon Siqueira; 3. Dr. José Alberto Neri e Dr. Eduardo Pondé; 4. Dr.
Luiz Fernando Pedroso e o advogado Orlando Kalil; 5. Eliana Pedroso e Dr.
Luiz Fernando Pedroso; 6. Victor Pedroso, Sandra Simon Siqueira e Enio
Rocha; 7. Nadja Pinho, Élia Cardoso, Sandra Simon Siqueira, Thaís Brito,
Ueliton Pereira, Lívia Brandão e Narajane Oliveira (Equipe Holiste); 8. Dr.
Domingos Coutinho e Dr. Luiz Fernando Pedroso; 9. Dr. Luiz Guimarães,
Sanjay Singh (Diretor do segmento de SNC da Torrent Brasil), Antônio Júnior
(Gerente Comercial Norte e Nordeste Torrent Brasil), Dr. André Gordilho e
Dra. Fabiana Nery; 10. Dra. Ângela Scippa e Dra. Fabiana Nery, Rr. Décio
Genestreti e Dra Marilia Galeffi; 11. Francisca e Paulo Dourado, diretor
teatral; 12. Sandra Simon Siqueira e Dr. Antônio do Vale; 13. Dr. Lauro Tonhá
e Dr. Luiz Fernando Pedroso; 14. Dr. Eduardo Pondé, Dra. Fabiana Nery, Dr.
André Gordilho e Dr. José Alberto Néri; 15. Dra. Gemma Paola, Sandra Simon
Siqueira e as empresárias Eliana Sobral e Rita de Cássia; 16. Élia Cardoso,
Isabel Castelo Branco, Júlia Solano, Nadja Pinho, Caroline Severo e Carol
Cordeiro (Equipe Holiste)
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Fases

Saúde mental

na infância
e na adolescência

Transtornos mentais que surgem na primeira fase da vida podem atrapalhar o desenvolvimento
da criança e do adolescente. Perceber os sintomas e encaminhar para um acompanhamento
adequado é essencial para estabelecer um diagnóstico correto e evitar prejuízos futuros

A

pesar de não ser tão comum, alguns transtornos
mentais podem surgir ainda na infância. Ao
perceber mudanças bruscas de comportamento
ou dificuldades de aprendizado na criança, o ideal
é que ela seja avaliada por um especialista. Essa indicação
pode ser feita pela escola, pela família, pelo pediatra ou
médico de outra especialidade, que podem perceber os
sinais e indicar o atendimento especializado.
Marcelo Machado de Almeida, psiquiatra infantil da Holiste, alerta
que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado do
tratamento. “Muitas vezes, quando a doença chega à vida adulta
sem o tratamento adequado, os prejuízos são irreversíveis”. Na
maioria dos casos, os fatores de risco que desencadeiam os
sintomas são de origem genética, congênita ou psicológica.
Os transtornos mais comuns nessa fase são o de déficit de
atenção com hiperatividade (TDAH), de conduta (desafiador
e de oposição) e de aprendizagem em geral. Segundo o
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especialista, há ainda uma grande prevalência de transtornos
de ansiedade e de humor, e na adolescência começam a
surgir transtornos mentais decorrentes do uso/abuso de
álcool e outras drogas.
Dr. Marcelo adverte, no entanto, que nesse período a
personalidade do indivíduo ainda está em formação.
Por isso é importante ficar atento, mas com um olhar
de acompanhamento e não de patrulha, evitando maior
afastamento e prejuízo na relação de confiança. “O diagnóstico
tende a ser feito de forma mais longitudinal. Muitas vezes, a
hipótese diagnóstica muda conforme a criança vai crescendo
e demonstrando outros sinais, que direcionam para uma coisa
distinta do que tínhamos pensado inicialmente”, detalha.
Nadja Pinho dos Santos, psicopedagoga e musicoterapeuta
do núcleo infantil da Holiste, ressalta que alguns aspectos
como falta de atenção, dificuldades na linguagem escrita
e na leitura, alterações de comportamento, déficit de

É muito
importante o
olhar atento da
família para os
comportamentos
que são característicos da infância e
da adolescência. O que deve chamar
a atenção são os excessos ou as
ausências de certas atitudes.
Nadja Pinho, psicopedagoga e
musicoterapeuta
memória, fadiga e dificuldade em organizar e executar
tarefas podem ocorrer devido a questões emocionais ou
sociais, e até mesmo de metodologia, mas são temporários
e se ajustam com o devido tratamento. Porém, como esses
sintomas também estão relacionados ao TDAH e à dislexia,
se faz necessário o acompanhamento de uma equipe
multidisciplinar adequada para se chegar a um diagnóstico.
“É muito importante o olhar atento da família para os
comportamentos que são característicos da infância e da
adolescência. O que deve chamar a atenção são os excessos
ou as ausências de certas atitudes. Esse acompanhamento
é fundamental para avaliação da equipe multidisciplinar”,
orienta a terapeuta.
Outras atitudes que indicam que algo não vai bem são
agressividade, gagueira, isolamento social, fobia, medo,
tentativa de suicídio, depressão, transtorno alimentar,
incontinência urinária e fecal. Diagnósticos como autismo
e deficiência mental também estão relacionados entre as
prioridades para um acompanhamento especializado.
“Os sintomas de um mesmo transtorno podem se
apresentar de forma distinta para crianças e adolescentes.
Por isso, é importante a avaliação de uma equipe preparada,
que vai estar atenta às peculiaridades de cada faixa etária”,
esclarece Dr. Marcelo.

Equipe especializada

Por não possuírem a mesma capacidade simbólica que
um adulto, crianças e adolescentes precisam de uma

atenção diferenciada. Atenta a essa necessidade, a Holiste
ampliou seu núcleo de atendimento infantil e planejou
um ambiente especialmente dedicado a ele em sua
nova sede, com consultórios equipados especificamente
para essa modalidade de atendimento e profissionais
de várias especialidades, como psicólogos, psiquiatras,
psicopedagogos, arteterapeutas, terapeutas ocupacionais
e musicoterapeutas. O objetivo da equipe é oferecer um
tratamento interdisciplinar que proporcione uma melhor
qualidade de vida à criança e ao adolescente, na tentativa
de evitar problemas futuros.
A fala é a principal ferramenta de trabalho do tratamento,
mas os instrumentos lúdicos servem de apoio e
complementam a terapêutica. As crianças não costumam
demonstrar os sintomas de forma direta, como uma queixa
específica; mas de forma indireta, falando de si e do seu
contexto, na maioria das vezes por via das brincadeiras, das
artes, dos jogos e de outras expressões.
“Crianças precisam se descolar dos pais, mas não é uma
tarefa fácil. Por isso é importante que objetos reais e
brinquedos sirvam como apoio para a passagem da
dependência do outro à autonomia. Na brincadeira, eles
descobrem como criar um estilo próprio, até que consigam
se desvencilhar dos objetos e sustentar seu discurso pela
palavra falada”, pontua Daniela Nunes Araújo, psicóloga no
núcleo infantil da Holiste.

Na
brincadeira,
eles
descobrem
como criar um
estilo próprio, até que consigam se
desvencilhar dos objetos e sustentar
seu discurso pela palavra falada
Daniela Nunes, psicóloga
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Fases
Música

A musicoterapia é um dos recursos utilizados pela
Holiste no seu núcleo infantil. Essa técnica serve de
auxílio em diversos aspectos do tratamento, como
reconstrução da identidade, integração, redução da
ansiedade e construção da autoestima.
Quando chegam aos ouvidos, os sons são convertidos
em impulsos que percorrem os nervos auditivos até o
tálamo, região do cérebro considerada a estação central
das emoções, das sensações e dos sentimentos. Os
impulsos provocados pela música no cérebro repercutem
em todo o corpo trazendo inúmeros benefícios.
Terapeuticamente, a música faz com que o indivíduo
expresse suas ansiedades, tensões, desejos e alegrias,
entrando em contato direto com as emoções e
sentimentos internalizados que, muitas vezes, estão
bloqueados pela inibição, pelo estresse e pela falta de
estímulo. “Através da aplicação do som, do ritmo, da
melodia e da harmonia, juntos ou separados, é possível
desenvolver métodos com finalidades terapêuticas de
ordem física, emocional e mental”, explica Nadja.

O ambiente adequado e o recurso lúdico
No tratamento com crianças, as brincadeiras, de um
modo geral, são introduzidas antes da palavra, uma vez
que os pequenos não têm a mesma desenvoltura de um
adulto ou mesmo de um adolescente. Por esse motivo,
é melhor deixá-los se expressarem pelos recursos lúdicos até que comecem a construir um discurso próprio.
Um ambiente especializado e com recursos permite que
os profissionais avaliem de que modo as crianças se
comportam nos espaços, observação importante para
detectar dificuldades de organização e dependência do
outro para executar tarefas, por exemplo.
Nesse contexto, conforme explica Daniela, é muito
importante que o consultório promova uma sensação de pertencimento e apropriação para a criança.
Assim, estas ferramentas permitem que ela se sinta
à vontade na construção de um vínculo com os profissionais, facilitando sua implicação no tratamento e
retorno ao consultório. “Quando as crianças percebem
um ambiente com características do seu universo, ficam curiosas, buscam os materiais, os brinquedos e
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se direcionam para o que mais lhes interessam. Nesse
momento, iniciamos o trabalho de forma espontânea
e não forçosa, pois assim elas podem escolher o que
fazer e o que praticar. A partir daí é que vamos iniciar
o trabalho”, esclarece.
Bonecos de pano, fantoches ou uma casinha de brinquedo são usados para representar a família; espelhos
na sala permitem trabalhar questões de reconhecimento do corpo, diferenciando a própria imagem de outras –
recurso bastante utilizado com autistas; argilas permitem às crianças construir, criar e se expressar de várias
formas, inclusive auxiliando na dificuldade de defecar
no vaso ou para tratar a incontinência fecal (encoprese),
entre outros exemplos.
Livros infantis e pisos antiderrapantes também são
importantes e viabilizam atividades complementares,
assim como os jogos de duplas são indicados para trabalhar dificuldades de interação com o outro. A depender da faixa etária, os jogos de computador também se
mostram um excelente recurso para detectar agressividade ou evolução de desenvolvimento.

Saúde Pública

Suicídio,

um mal silencioso

No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa tira sua própria
vida. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas através de um
acompanhamento médico adequado

P

or mais estranho que possa parecer, pessoas racionais
e em pleno gozo de suas faculdades mentais também
cometem suicídio. O filósofo espanhol Sêneca (4a.C
– 65 d.C) achou mais digno tirar a própria vida a
viver no exílio. Essa ‘consciência’ também pode aparecer
em quadros de doenças crônicas, como o ocorrido com a
escritora inglesa Virgínia Woolf (1882-1941), que cometeu
suicídio ao perceber que entraria em um outro nível de crise,
pior do que a acometera na juventude, e decidiu que não
enfrentaria esse sofrimento. Há, ainda, suicídios motivados
por questões ideológicas, políticas ou filosóficas, como os
camicases – japoneses suicidas da 2ª Guerra Mundial - e os
atuais homens-bomba jihadistas.
Segundo especialistas, esses são os casos mais difíceis de
prever e evitar, mas dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS) atestam que apenas 2% dos casos se enquadram
nessa categoria. Nas demais situações, nas quais os
sintomas são mais evidentes e a ajuda profissional poderia
ser acionada, os números mostram que o suicídio se tornou
um grave problema de saúde pública, responsável por uma
morte a cada 40 segundos no mundo. A estatística supera a
soma de todos os óbitos causados por homicídios, acidentes
de transporte, guerras e conflitos civis ao ano. No Brasil,
pelos números oficiais, são 32 mortes por dia, taxa superior
às vítimas da Aids e da maioria dos tipos de câncer.
Segundo a OMS, muitas pessoas que tentam tirar suas
vidas ou já pensaram no assunto nunca procuraram ajuda
e, por isso, não receberam o auxílio necessário. Apesar do

número alarmante, o problema ainda é tabu. Evitar falar
sobre o assunto só colabora para aumentar seu estigma,
garantem especialistas. “Mesmo com os avanços científicos,
a sociedade ainda trata o suicídio como algo vergonhoso,
resultante de uma falência da responsabilidade pessoal, da
coesão familiar ou do sistema social. Esta visão promove
uma série de dificuldades na intervenção e na pesquisa
desses casos”, alerta Dra. Fabiana Nery, psiquiatra da Holiste.

... a sociedade
ainda trata o
suicídio como
algo vergonhoso,
resultante de
uma falência da responsabilidade
pessoal, da coesão familiar ou do
sistema social.
Fabiana Nery, psiquiatra
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O comportamento suicida não é apenas uma resposta
lógica a um estresse extremo, mas o desfecho trágico de
doenças psíquicas, como transtornos afetivos, psicóticos
e depressão. O uso abusivo de álcool e drogas, associado a
esses transtornos, mostra grande relação com o suicídio;
pesquisas alertam que entre 10% e 25% das pessoas com
depressão tiram a própria vida. O acompanhamento médico
adequado, com acolhimento e tratamento, pode evitar
90% dessas mortes, garantem estudiosos. “Muitas vezes
a pessoa não quer, necessariamente, morrer, mas dar fim
ao sofrimento. Ou seja, não é algo racional, sobre o qual ela
pensa. Esse tipo de suicídio é possível de prevenir, uma vez
que os pacientes que se encontram nesse estágio sempre
dão algum tipo de recado. Eles sinalizam”, informa Dr. Victor
Pablo, também psiquiatra da Holiste.
Os médicos têm um papel crucial nessa prevenção, cabendo
a eles identificar, avaliar e manejar esses pacientes, tarefa
fundamental para evitar atitudes extremas, conforme alerta
Dra. Fabiana: “Não é fácil perguntar aos pacientes sobre suas
ideias suicidas, mas devemos estar atentos aos que repetem,
com frequência, o desejo de morrer ou vivem dizendo que
não estão mais suportando o sofrimento. Normalmente,
esses sinais chegam às famílias ou aos cuidadores. Essas
atitudes são fortes indicativos e não podemos deixar de
avaliar seu risco”.

Comportamento suicida

A psiquiatra esclarece que a tentativa de suicídio é
definida como qualquer ato de ameaça à vida, cometido
com a intenção de pôr fim a mesma. Trata-se de uma ação
potencialmente letal, mas não bem-sucedida. “Esse tipo
de comportamento engloba atitudes variadas, desde os
atos mais simples de autoagressão e que não necessitam
de atenção médica, até ações mais graves nas quais a
hospitalização do paciente é necessária”, detalha a médica.
De acordo com a OMS, o suicídio está entre as três
principais causas de morte na faixa etária de 15 a 44 anos.
O número de pessoas que tentam cometer o ato é de 10
a 20 vezes mais frequente que o suicídio em si, realidade
que causa impacto na sociedade. Por isso, as campanhas
de conscientização, como o Setembro Amarelo, são tão
importantes. “Essas campanhas têm como objetivo
esclarecer não apenas a sociedade em geral, mas o suicida
em particular. É necessário, sim, falar sobre o assunto. Isso
não vai induzir ninguém a se matar. Ao contrário, ajuda a
pessoa a se sentir mais à vontade para falar de sintomas
ou problemas pelos quais está passando e, dessa forma,
procurar ajuda. O suicídio normalmente acontece num pico
de emoção da patologia e um pequeno acolhimento pode
mudar uma história”, adverte Dr. Victor.
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Muitas vezes
a pessoa
não quer,
necessariamente,
morrer, mas dar fim
ao sofrimento. Ou seja, não é algo
racional, sobre o qual ela pensa.
Victor Pablo, psiquiatra
André Dória, psicólogo da Holiste, esclarece que a prevenção
pode ocorrer a partir do momento em que o médico e/
ou psicólogo trata alguém com sofrimento psíquico. No
entanto, existem pessoas com dificuldades de transformar
a dor em palavras e partem para atos extremos, muitas
vezes atos suicidas, cometidos por impulso. O psicólogo
lembra que atitudes como essas são sinais de alerta para
os especialistas perceberam o grau de risco. É o que eles
chamam de Passagem ao Ato, quando a pessoa perde a
capacidade de elaborar simbolicamente seu sofrimento e
o produto disso é uma “ação às cegas”, em que a pessoa
“apaga”, promovendo um ato que muitas vezes pode

Setembro Amarelo

ser o suicídio. “O drama da passagem ao ato é a sua
imprevisibilidade”, alerta o psicólogo.
Em outra vertente está o que se chama de “acting out”,
um ato que tem um endereçamento a outra pessoa, para
despertar sua atenção. “A questão é que, em uma atuação
supostamente suicida que deseja apenas comunicar algo
a outra pessoa, o indivíduo pode perder o controle e de
fato morrer”, descreve o psicólogo. “Uma pessoa que
toma medicamentos supostamente para morrer, mas
que com sua ação deseja enviar um pedido de socorro
ao outro, chamar a atenção para o seu sofrimento, pode
de fato morrer se a dose for letal”, adverte. Psiquiatras
e psicólogos destacam que é importante conscientizar
e treinar os profissionais da área de saúde que muitas
vezes recebem, em seus consultórios ou nas emergências
dos hospitais, pessoas que tentaram se matar ou que se
feriram tentando. Geralmente, a única coisa feita com esses
pacientes é o atendimento hospitalar padrão. “É preciso
investigar as causas dessas ocorrências e encaminhar para
um atendimento adequado”, orienta Dr. Victor.

Perfil do suicídio

Estudos apontam alguns perfis mais relacionados a
ocorrências de suicídio. A prevalência se dá entre homens
alcoólatras, solteiros, em situação financeira ruim ou
desempregados, com isolamento social e dependência
química. As ocorrências também apontam outros
indicativos, como classe social mais baixa, mudança

Segundo a OMS, o suicídio já é um problema de saúde
pública em países de alta renda e cresce em territórios
de baixa e média renda. Ainda assim, apenas 28 países relatam possuir estratégia nacional de conscientização, com medidas de vigilância, capacitação dos
profissionais da saúde, educação, segurança pública
e outras áreas, além de serviços de intervenção em
casos de crises. Para ampliar o debate e promover o
esclarecimento sobre o problema, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) lançou no último 10 de setembro (Dia
Mundial de Prevenção do Suicídio), o livro “Prevención
de la conducta suicida”. A publicação, elaborada junto ao Instituto Nacional de Psiquiatria Ramón de La
Fuente Muñiz, do México, reúne estratégias para a
prevenção do suicídio nas Américas, e tem como foco
o lema “cuidar”. A obra ainda destaca a importância
de governos e prestadores de serviço de saúde priorizarem a prevenção, com o objetivo de sensibilizar a
população e quebrar o tabu em relação ao suicídio.
Desde 2014 o Brasil conta com uma campanha de
conscientização, o Setembro Amarelo. Essa é uma
iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria
(ABP), do Centro de Valorização da Vida (CVV) e do
Conselho Federal de Medicina (CFM). A campanha
tem o objetivo de alertar a população a respeito da
realidade do suicídio no Brasil e no mundo, e suas
formas de prevenção.
drástica de vida, histórico familiar de suicídio, pacientes
urbanos e sem religião. Esses são os padrões encontrados
na maioria das pessoas que tiram a própria vida.
“Esse padrão, associado a transtornos como bipolaridade,
esquizofrenia e depressão, indica um paciente com alto
risco suicida. Vai chegar um momento em que ele acha que
não vai melhorar e que sua situação vai ser sempre essa.
Ele começa, então, a planejar o fim da própria vida, porque
acredita que nunca vai conseguir ter uma existência normal”,
alerta Dr. Victor. As estatísticas mostram que os homens
são mais vulneráveis do que as mulheres, o que pode ser
explicado pelo fato delas se cuidarem mais e serem mais
atentas à saúde, não só por elas mesmas, mas por outros
fatores em jogo, como filhos e carreira profissional. “É
mais fácil encontrar um homem bipolar tipo 2 na mesa de
um bar do que em um consultório médico”, revela Dr. Victor.
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Terapias

Diferentes

abordagens

Em alguns casos, o tratamento dos transtornos mentais, seja na internação, no Hospital Dia,
no ambulatório ou em domicílio, demanda cuidados que se somam ao acompanhamento
psiquiátrico e psicológico. Conheça alguns deles.

Terapia Ocupacional

A intervenção do terapeuta ocupacional tem como objetivo
principal o resgate e a manutenção de habilidades físicas,
motoras, cognitivas ou psicossociais do paciente, para o
desenvolvimento de uma maior autonomia e independência
nas atividades que fazem parte de seu cotidiano. Assim, a
terapia ocupacional auxilia o restabelecimento de tarefas
como: trabalhar, escrever, tomar banho, cozinhar, dirigir,
andar, brincar, estudar, atividades produtivas, de lazer e
entretenimento.
O terapeuta ocupacional pode atuar utilizando uma gama
de atividades (lúdicas e expressivas por meio do lazer, arte,
dança, leitura, desenho, pintura e estimulação cognitiva,
entre outras) como recurso terapêutico. “Não são atividades
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desenvolvidas meramente para ‘ocupar o tempo’, mas
escolhidas com objetivos bem definidos e utilizadas como
estímulos para provocar respostas específicas desejadas
pelo terapeuta. Como exemplo, o terapeuta ocupacional
pode utilizar uma atividade de pintura para trabalhar a
noção de espaço, coordenação motora, concentração,
dentre outras habilidades. É fundamental que as atividades
realizadas sejam significativas, se relacionando com as
necessidades, interesses e com realidade do paciente”,
destaca a terapeuta ocupacional da Holiste, Michelle
Campos, que coordena o tratamento de pacientes idosos
e/ou com outras limitações.
A intervenção do profissional se inicia com uma avaliação
minuciosa, visando identificar as habilidades, alterações e

É fundamental
que as
atividades
realizadas
sejam
significativas,
se relacionando com as
necessidades, interesses e com
realidade do paciente.
Michelle Campos, terapeuta
ocupacional

quadros diversos, como na bipolaridade, esquizofrenia,
tratamento de crianças com TDAH e dificuldade de
aprendizado, e até em processo demencial”, revela. Nadja
também destaca a importância da prática no processo de
socialização do indivíduo, já que o trabalho é, muitas vezes,
feito em grupo.
Na Holiste, instrumentos, voz e corpo são usados no
processo terapêutico. “A música é capaz de remontar
lembranças, vivências do indivíduo. Isso traz a emoção à
tona, que é trabalhada de forma mais suave”, defende a
especialista.
Trata-se, portanto, de um processo terapêutico com início,
meio e fim, que leva de seis meses a um ano para apresentar
resultados sólidos, variando de acordo com cada caso.
“Não é distração, recreação ou passatempo. Necessita de
um planejamento, envolve a parte de identificação com
os instrumentos, reconhecimento de voz e identificação
musical, entre outros aspectos”, explica Nadja.

limitações funcionais do indivíduo. A partir daí, é elaborado
e implementado o projeto terapêutico mais indicado,
estabelecendo objetivos a curto, médio e longo prazos,
seguidos de reavaliações periódicas.
Na Holiste, mesmo após a alta e quando necessário, o
paciente mantém o acompanhamento com o terapeuta
ocupacional em nível ambulatorial ou domiciliar. “Temos
uma série de ganhos na internação, com o paciente sendo
avaliado e estimulado todo o tempo, envolvido em uma
rotina bem estabelecida e em um projeto terapêutico, e
isso não pode se perder no momento da alta. Essa rotina
precisa ser estendida ao ambiente doméstico, para que
o paciente não perca sua funcionalidade. É importante
conhecer o ambiente em ele vive, quais limitações enfrenta
neste ambiente, pois é nesse momento que se pode
sugerir intervenções e adaptações que ajudem a promover
sua autonomia. Orientamos as famílias e cuidadores com
relação ao que deve ser feito em casa para manter os
estímulos e promover a independência”, ressalta.

SALA DE MUSICOTERAPIA

Musicoterapia

De acordo com a musicoterapeuta da Holiste, Nadja Pinho,
a música mobiliza o ser humano e favorece trabalhos com
a memória, com a estimulação cognitiva, com a atenção
e até no próprio processo de relaxamento do indivíduo.
É com esse recurso que são desenvolvidas as atividades
da musicoterapia. “Ela nos dá um enorme leque de
possibilidades e bons resultados. Fazemos seu uso em

SALA DE ATIVIDADE TERAPÊUTICA

31

Terapias
Dentre os principais resultados positivos obtidos com
os pacientes, a musicoterapeuta destaca a melhora
na comunicação, maior vínculo com as pessoas e com
as atividades do dia a dia, assim como a liberação de
determinados conteúdos de forma mais tranquila e
menos dolorosa. “Pacientes que em outros momentos não
conseguiam nos apresentar determinados conteúdos, com
a musicoterapia conseguem de forma bem fluida”, conta.
Além disso, a musicoterapia já foi capaz de identificar
a necessidade de determinado encaminhamento para o
paciente. “E isso é bem mais fácil aqui na Holiste, porque
trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Se durante
a nossa atuação o paciente começa a trazer uma demanda
diferenciada, nós sinalizamos para o outro profissional
que é necessário rever, em algum ponto, o tratamento do
mesmo”, revela.

Arteterapia

A arteterapia é um processo terapêutico que utiliza a arte
como um facilitador para que o paciente expresse suas
angústias, medos, dificuldades e outros sentimentos.
São utilizadas várias técnicas artísticas, como a pintura, o
desenho, a modelagem, a música, a dança, dentre outros.
O trabalho realizado faz emergir conteúdos conscientes e
inconscientes do indivíduo, que em algum momento de sua
vida foram esquecidos ou bloqueados, mas que precisam
ser trabalhados ou somente relembrados.
“O processo terapêutico tem como objetivo o resgate do
potencial criativo, o contato com sentimentos e lembranças,
o autoconhecimento e a melhora da autoestima” – destaca
a arteterapeuta da Holiste, Narajane Oliveira, enfatizando
que, mesmo sendo um trabalho realizado em grupo, cada
paciente apresenta sua própria subjetividade.
“Os recursos utilizados pela arteterapia refletem conteúdos
plásticos, representações simbólicas que podem ser
interpretadas e analisadas pelo especialista, possibilitando
o entendimento em torno de realidades que estão ocultas
no inconsciente, que são afloradas durante as vivências
com os pacientes”, esclarece.
Com os idosos, a arteterapia tenta resgatar seus
potenciais adormecidos, sentimentos ocultos, a busca do
autoconhecimento, da autoconfiança, proporcionando,
assim, a reinvenção de suas histórias de vida. “Os
resultados são positivos, pois muitas vezes conseguimos
quebrar aquele sentimento de incapacidade, ajudando na
superação dos seus limites, na relação de troca com o outro
e reconhecimento de si enquanto indivíduo”, finaliza.
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O processo
terapêutico tem
como objetivo
o resgate
do potencial
criativo, o contato
com sentimentos e lembranças, o
autoconhecimento e a melhora da
autoestima
Narajane Oliveira, arteterapeuta

SALA DE ATIVIDADE TERAPÊUTICA

território

A conquista da

autonomia

O grande desafio do tratamento em saúde mental é fazer com que os pacientes não
apenas retomem suas vidas, mas sejam respeitados como cidadãos. O uso do território
como ferramenta terapêutica tem papel fundamental nesse processo de integração
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urante muito tempo, o tratamento dispensado
às pessoas com transtornos mentais foi o
da exclusão e segregação, sem qualquer
direcionamento para a busca pela autonomia, contato
com a sociedade, com a comunidade e tão pouco
com o território no qual estão inseridas. Hoje, o
que se preconiza na saúde mental é que os serviços
precisam ter base territorial, partindo do princípio
de que é necessário resgatar a história e a cidadania
do paciente, entender que o sofrimento dele é algo
que precisa ser tratado e não apenas instituído como
política.
Nesse contexto, o território terapêutico se caracteriza
não apenas como um espaço geográfico, mas de
troca, de relações. Para ter sucesso, esse trabalho
precisa promover a valorização do paciente como
cidadão, que começa por ele mesmo se reconhecendo
como sujeito e entendendo que está em tratamento.
Segundo Itatiara Xavier, terapeuta ocupacional do
Hospital Dia da Holiste (HD), o conteúdo manifestado
no território externo muitas vezes é maior do que o
conquistado dentro da instituição. O contato com
os espaços abertos permite que a associação-livre
do paciente se manifeste através do contato direto
com a realidade, o que instiga as emoções, diferente
do espaço fechado onde, de um modo geral, isso
precisa ser provocado. “Observamos isso com o
recurso da fala - simbolizando questões internas e
próprias de cada um - e da escuta clínica para detectar
o que o paciente, apesar de adoecido ou limitado,
pode resgatar de sua memória, suas lembranças e
redimensionar o significado disso”, esclarece.
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Hospital Dia e seu território terapêutico

Localizado na Pituba, o HD tem ao seu redor uma vasta
opção de espaços de lazer e serviços que hoje integram a
dinâmica terapêutica de seus pacientes. A ideia de utilizar
estes territórios começou com as caminhadas diárias feitas
pelos pacientes nas redondezas. Aos poucos, a equipe
percebeu como cada um se relacionava com esse território
e o potencial que isso representava para o tratamento.
Entender como esse recurso pode ser terapêutico, à medida
que seja sustentável e orientado junto com a equipe, é
o principal conceito dessa proposta. Com essas ações foi
possível resgatar a autonomia desses pacientes e de seus
direitos como cidadãos.
Os ganhos são muitos, conforme explica a terapeuta
ocupacional Lívia Brandão, membro da equipe que planeja
e acompanha essas ações. “Os pacientes começam a
desenvolver sua autonomia e atitudes que estavam
esquecidas em função do adoecimento. Aos poucos
conquistam autoestima e segurança, pois percebem que
podem se relacionar sem desconfiança ou preconceito, tanto
por parte deles quanto por parte da comunidade”.
Além dessas conquistas, surgem outras, menores, mas não
menos importantes, como melhora na coordenação motora
e postura corporal, ganhos que vão sendo conquistados à
medida em que as atividades externas se consolidam no
tratamento. “Eles percebem que estão sendo incentivados
a andar com suas próprias pernas e se sentem muito

HOLISTE DIA

motivados. É como se fosse um filme em que o paciente
deixa de ser coadjuvante para ser o ator principal. Ele se
coloca na cena e é esse direcionamento que promove o
efeito terapêutico. Deixá-lo tomar a iniciativa, incentivá-lo a
querer e mostrar que ele pode conseguir”, explica o psicólogo
Ueliton Pereira, coordenador do HD.

Os pacientes Atividades no território
atividades territoriais seguem uma dinâmica que pode
começam a As
envolver, também, atividades internas do HD, como a
desenvolver oficina de culinária, cuja terapêutica se restringia apenas
ambiente institucional e que agora foi incorporada ao
autonomia e ao
território geográfico. Tudo que é usado na oficina é adquirido
atitudes que no comércio local, com o envolvimento dos pacientes em todas
fases, da escolha do cardápio à compra dos ingredientes.
estavam esquecidas em função do as
Com isso, desenvolvem o estímulo cognitivo, desenvoltura,
adoecimento noção de quantidade, de peso e valor monetário.
Lívia Brandão, terapeuta A rotina também inclui a prática de esportes no espaço
ocupacional público, como o futebol, eventos temáticos como piquenique,
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O que torna
a atividade
terapêutica é
a possibilidade
das
transformações
que os profissionais percebem e
avaliam, mesmo que o momento
seja apenas de lazer.
Itatiara Xavier, terapeuta
ocupacional
decidimos se devemos aceitar ou impedir que aconteça”,
explica Itatiara.

festas de São João e Carnaval realizados na praça, passeios
a museus, praias e shoppings, atividades que ampliam
o cenário territorial. “No nosso último piquenique, cada
um deles se envolveu de alguma forma. Alguns preparam
a comida, outros fizeram artesanatos comemorativos
desenvolvidos a partir do que aprenderam nas oficinas. Ou
seja, é o território terapêutico ampliado a partir das relações
internas”, comenta Itatiara. Faz parte do processo observar
e desenvolver regras sociais, como atravessar a rua, observar
a faixa, olhar para os lados, acompanhar o semáforo, entrar
na fila para esperar ser atendido, trabalhar a disciplina, a
paciência e o controle da ansiedade, sempre orientados e
observados pela equipe.
“O que torna a atividade terapêutica é a possibilidade das
transformações que os profissionais percebem e avaliam,
mesmo que o momento seja apenas de lazer. Estamos
preparados para observar como um estímulo chega ao
paciente, trazendo lembranças que podem ser boas ou
ruins, e perceber o efeito que isso vai causar. A partir daí,

A família e a terapêutica

Todas as atividades externas do HD, mesmo um simples
passeio na praça, precisam ser autorizadas pela família.
No início, os familiares tendem a ficar receosos com as
saídas, mas, ao longo do tratamento, reconhecem que elas
foram importantes ferramentas para o desenvolvimento do
paciente.
Alguns indivíduos chegam ao HD sem qualquer autonomia,
por estarem limitados e protegidos excessivamente por
suas famílias, que apenas têm o intuito de ‘preservá-los’.
O trabalho de uma equipe de profissionais especializados
é capaz de orientar o paciente em direção à autonomia
necessária ao seu desenvolvimento, sem deixá-lo
desprotegido. Nessa fase, o trabalho da equipe também
envolve orientar e esclarecer a família, tranquilizando seus
integrantes e apontando até onde a proteção é benéfica ou
prejudicial para o desenvolvimento do paciente. O trabalho
de sensibilização prevê, ainda, a indicação dos ganhos que
podem surgir com essas ações e a leitura do relacionamento
entre a família e o paciente.

35

território
A etapa seguinte envolve o resultado dessas ações, a
orientação e o apoio para a família que terá que lidar com
o paciente, agora uma nova pessoa, mais autoconfiante,
responsável e independente. Muitas vezes as famílias não
dão conta, sozinhas, de lidar com esse “novo” membro,
sendo fundamental a interferência da equipe para ajudá-los
a restabelecer as relações, laços e vínculos. “Se já é difícil
para o paciente lidar com seus problemas, imagine para a
família, que tem que se relacionar com uma nova pessoa.
Nossa orientação é no sentido de esclarecer que essa
relação se modificou, mas não acabou. O paciente continua
adoecido, mas com novos horizontes, os quais a família não
imaginava serem possíveis, demorando, muitas vezes, a se
adaptar”, esclarece Lívia.
“Apostamos na importância do uso cada vez mais
frequente do território por parte do nosso serviço de saúde
mental, com o objetivo de transformação consciente do
cotidiano. O cotidiano é o lugar das pequenas revoluções e
transformações que induzem a processos de apropriação,
de condução da vida, traduzidas em autonomia, liberdade
de escolha, flexibilidade nos padrões de pensamentos,
sentimentos e ações”, conclui Ueliton.
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Apostamos na
importância
do uso cada
vez mais
frequente do
território por parte
do nosso serviço de saúde mental,
com o objetivo de transformação
consciente do cotidiano.
Ueliton Pereira, coordenador do HD

socialização

Recriando

vínculos

O Acompanhamento Terapêutico é um importante recurso, utilizado para ajudar o
paciente a resgatar sua autonomia, reorganizar sua rotina e se ressocializar
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esenvolvido para ser um instrumento de monitoramento
da rotina do paciente psiquiátrico - com o objetivo de
reorganizá-la, resgatar sua autonomia e promover sua
reinserção no convívio social - o Acompanhamento Terapêutico
é um trabalho clínico que também permite gerenciar conflitos,
identificar dificuldades e limites e, em alguns casos, fazer
com que a pessoa retome a construção do seu projeto de vida.
“Nos transtornos mentais, uma das consequências negativas
é a limitação do sujeito em sua relação com o outro, consigo
mesmo e até com seus atos. Por isso, muitas vezes, além
do tratamento medicamentoso e psicoterápico, o paciente
precisa reestabelecer seus vínculos perdidos, reorganizar suas
atividades, e esse trabalho de intervenção na vida cotidiana
tem gerado bons resultados”, afirma Cláudio Melo, psicólogo
e acompanhante terapêutico da Holiste.
Em Salvador, a Holiste é pioneira no serviço de acompanhante
terapêutico (AT), que pode ser realizado em encontros na
casa da pessoa ou em outros lugares que fazem parte da sua
rotina. “O AT atua nos ambientes de vivência do paciente,

com o objetivo de reintegrá-lo. Mas, não raro, o trabalho pode
se iniciar ainda na internação, facilitando essa reintegração
no momento da alta”, explica a acompanhante terapêutica
da Holiste, Isabel Castelo Branco. Segundo a terapeuta, a
prática desse profissional não é isolada, e para exercê-la é
preciso contar com uma supervisão, envolvendo discussões
em grupo com os profissionais da psiquiatria, da psicologia e
com outros terapeutas. “Como na Holiste temos uma equipe
multidisciplinar, oferecemos um plano de ação conjunta, para
que a prática não se torne inconsistente. O AT não dá conta do
tratamento sozinho”, complementa.
Segundo Cláudio, é comum a pessoa com transtorno mental
externar, em algum momento, que não se sente inserido
no mundo ou pertencente à sociedade. “Neste cenário, o
AT entra para ajudá-lo a encontrar sua forma de ‘entrar no

socialização

O AT atua nos
ambientes
de vivência
do paciente
com o objetivo
de reintegrá-lo. Mas muitas
vezes o trabalho pode se iniciar
ainda na internação, facilitando
a reintegração do indivíduo no
momento da alta
Isabel Castelo Branco,
acompanhante terapêutica
mundo’ outra vez, voltar a estabelecer relações sociais, o que
passa, também, pelo reencontro pessoal, pela redescoberta.
Dessa forma, é um trabalho não só de ressocialização, mas
de autoconhecimento”, detalha. O psicólogo lembra que,
em meados do século passado, os pacientes em tratamento
psiquiátrico já conseguiam estabilizar alguns sintomas,
como alucinações e delírios, entre outros; no entanto, nem
sempre conseguiam recuperar sua vida normal, apresentando
dificuldades de relacionamento, de sair de casa, de voltar
a trabalhar e estudar. “Foi a partir dessa necessidade que
surgiu a ideia do acompanhamento terapêutico, como
instrumento de ressocialização para auxiliar o paciente a
enfrentar as limitações da doença mental, inclusive na fase
pós-internação”, conta.
O AT é o profissional que, além de acompanhar o paciente em
suas atividades sociais e de lazer, irá auxiliar na convivência
sociofamiliar, supervisionar a adesão ao tratamento e o
cumprimento das orientações médicas. De acordo com
Isabel, é importante destacar que o monitoramento
realizado por ele é embasado tecnicamente. “Não é o
simples vigiar ou olhar o que o sujeito está fazendo. Esse
trabalho ainda é muito confundido com o de um cuidador,
ou de alguém que sai para passear com o paciente. São
atuações completamente distintas. Em nossa abordagem,
construímos um elo de confiança através dos acordos
estabelecidos, nos tornando parceiros do paciente no seu
processo de tratamento”, esclarece.
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Para o psicólogo, é um trabalho de muita responsabilidade,
atento e constante. “Em uma boate com o paciente, por
exemplo, o AT fica o tempo todo em alerta. Observamos
como ele se comporta, se está vulnerável em alguma
situação; tentamos identificar sinais que possam indicar
uma ansiedade ou qualquer tipo de transtorno. Outro ponto
importante é fazer com que ele se sinta bem naquele local e
se insira no ambiente”, revela.
Cláudio aponta que o AT permite ‘mapear’ o paciente, suas
demandas e fragilidades. Esse trabalho gera um arsenal de
informações sobre ele desde o primeiro encontro, o que auxilia
na elaboração de um diagnóstico e na definição do melhor
tratamento para a patologia identificada. “Existem pacientes
com dificuldade na fala, na compreensão de si mesmos ou
em aceitar o mundo em que vivem. Em cada caso temos
de utilizar uma abordagem diferente, para ficarmos mais
próximos dessa pessoa e ganharmos sua confiança. Buscamos
ter algum elo de identificação que possibilite criarmos uma
parceria”, salienta.
De acordo com Isabel, o AT é um facilitador para que o paciente
viva para além da doença, mesmo dentro de suas limitações.
“Às vezes, temos que fazer um trabalho apenas de escuta, ouvir
sua demanda e utilizar esse processo de esvaziamento como
forma de identificar o melhor caminho para ajudá-lo”, diz.
Segundo Cláudio, o tempo de resposta de cada um varia,
mas todo avanço é válido. “Diante de um paciente que há
meses não sai de casa, por conta de uma paranoia ou de um
quadro depressivo, por exemplo, que desfez todos os vínculos
familiares, de amizade e afetivos, é preciso começar indo
na casa dele algumas vezes, progredir fazendo com que ele
desça até o playground do prédio, levá-lo a um café próximo
à sua residência, e gradativamente você já consegue que
esse indivíduo volte a estudar ou ter alguma outra atividade
coletiva”, exemplifica.

Indicações

O Acompanhamento Terapêutico pode ser aplicado na
maioria dos diagnósticos da saúde mental. “Para identificar
essa demanda é preciso ter um olhar atento. Se o paciente
apresenta algum sintoma em função do transtorno mental,
que não melhora com o uso de medicação e isso o impede de ter
uma vida plena, o AT pode ser indicado”, defende o psicólogo,
destacando que, diferentemente do que se pensa, o recurso
não é recomendado somente para pacientes esquizofrênicos.
De acordo com Isabel, o encaminhamento pode acontecer após
a internação. Pacientes com dificuldade em reestabelecer os

laços sociais, aqueles que recusam o tratamento, ou ainda
quando há outros tipos de dificuldade, como um idoso com
limitações ou crianças com um sério quadro de TDAH, por
exemplo. “A periodicidade do tratamento também varia caso
a caso. Algumas pessoas precisam de encontros uma vez
por semana, outras, mais”, explica. Na Holiste, a prática já
é adotada em pacientes com transtorno bipolar, depressão,
dependência química, fobia e ansiedade, dentre outros. “Para
todos os casos temos uma modalidade de AT. Há casos que
não imaginávamos que seria tão útil, mas após começarmos
o acompanhamento, os resultados foram impressionantes”,
relata Cláudio.

Família como parceira

Resultados positivos, no entanto, nem sempre são
compreendidos pela família. “Existem casos em que os
parentes criam a expectativa de que o paciente volte a fazer
determinada coisa. Pode ser que ele não volte a fazer a velha
atividade, mas desenvolva uma outra habilidade, nova, que
lhe ofereça uma qualidade de vida muito melhor. Nesses
momentos, nos aliamos ao paciente e procuramos passar aos
familiares seus verdadeiros anseios”, destaca Isabel.
Por isso, o trabalho junto à família é de extrema importância
para o sucesso do tratamento. “Convidamos os familiares
a serem parceiros no processo de acompanhamento.
Orientamos, passamos instruções de manejo com aquele
sujeito. Além disso, escutar os que convivem com o paciente

Há casos
que não
imaginávamos
que a prática
seria tão útil, mas
após começarmos
a fazer, a acompanhar, os
resultados são impressionantes
Cláudio Melo, psicólogo e
acompanhante terapêutico

nos ajuda nos encaminhamentos necessários”, elucida.
A profissional também acredita que com o AT é possível
reduzir a incidência de crises agudas. “Só não podemos deixar
de pontuar que, apesar dos bons resultados, o paciente
pode apresentar cronicidade dos sintomas. Ainda assim,
temos exemplos de pacientes que passavam seis meses
fora do hospital e um ou dois anos internado; depois do
Acompanhamento Terapêutico, um deles já está há quase
três anos sem precisar do internamento. Houve recaídas, mas
com o suporte do AT conseguimos reverter o quadro”, lembra.

Repostas ao tratamento

O grande diferencial da Holiste é o trabalho em equipe.
“Todos os pacientes acompanhados por nós são discutidos
em reuniões periódicas de avaliação. Fazemos supervisão
em grupo e avaliamos caso a caso. É um olhar de equipe.
Trabalhamos em conjunto com o Hospital Dia e com a
internação. Desta forma, o Acompanhamento Terapêutico é
complementar a todos os serviços que oferecemos aqui, seja
para os pacientes internados ou não”, afirma Cláudio Melo.
Já Isabel destaca o processo de aproximação com o paciente
como diferencial da Holiste. “Ainda na internação, começamos
a formar uma aliança terapêutica, conhecer a pessoa, formar
um vínculo, para que nos aceite no seu cotidiano. A internação
é caracterizada por fases agudas do transtorno, e o suporte
do AT passa segurança à família, que terá o respaldo de uma
equipe de referência quando ele sair”, finaliza.
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Depressão

Dor da ALMA

A depressão causa um sofrimento profundo, levando o indivíduo
à perda da funcionalidade e a outros transtornos

“Tem várias facetas, intensidades e, muitas vezes, se esconde. É uma profunda dor na alma, uma dor moral e existencial muito grande”. Assim Dr. Luiz Fernando Pedroso, diretor
clínico da Holiste, caracteriza a depressão. Segundo o psiquiatra, a dinâmica psicológica do sujeito pode ter origem
em fatores biológicos, ambientais ou de personalidade, com
a possibilidade de influência de um sobre o outro.
Algumas correntes trazem explicações neuropsiquiátricas
para a depressão, associando a doença a problemas na captação de serotonina e a questões dopaminérgicas. “Outra
compreensão, pautada especialmente na psicanálise, nos
permite pensar a doença como uma organização psíquica
dos afetos da pessoa. A depressão pode ser entendida como
uma dificuldade de escoamento da energia psíquica, ou seja:
refere-se a um modo de funcionamento do indivíduo em
determinadas situações que enfrenta em sua vida”, detalha
Rogério Barros, psicólogo da Holiste. Para ele, deprimir pode
ser a resposta encontrada frente à incapacidade psíquica em
administrar o encontro com experiências que revelem a falta
de sentido da vida ou a perda dos ideais.
A depressão traz consequências devastadoras para o indivíduo. De acordo com a psiquiatra Livia Castelo Branco, a
depressão é uma das maiores causas de incapacidade; por
isso é importante que seja prontamente diagnosticada e
tratada. “A pessoa que apresenta um quadro depressivo,
em algum momento da vida, tem cerca de 50% de chance
de ter um segundo episódio. Depois do segundo, o risco de
ter o terceiro sobe para 70%, e de um quarto para até 90%”,
destaca. A médica esclarece que o indivíduo deprimido sem
tratamento e com forte quadro de oscilação dos sintomas
tende a tornar-se um doente crônico. “Isso prejudica a qualidade de vida, o bem-estar, as relações sociofamiliares, a produtividade no trabalho e a qualidade do sono, entre outros
aspectos”, relata.
A psiquiatra revela, ainda, que algumas pessoas são mais
vulneráveis a episódios depressivos. As mulheres, por exemplo, devem ficar atentas, pois o fator hormonal e algumas
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questões sociais elevam as chances de desenvolverem a
doença: elas são até três vezes mais propensas ao transtorno do que os homens. “A genética também é um aspecto
a ser analisado, já que a herdabilidade varia entre 35% e
50%. Uma pessoa que tem um parente de primeiro grau que
convive com a depressão ou já apresentou o quadro, tem de
duas a três vezes mais chances de desenvolver a doença do
que a população em geral”, destaca.

Principais sintomas

Multifacetada, a doença se apresenta de formas e com sintomas variados. Segundo Dra. Livia, observam-se casos de
depressão induzida por medicações ou doenças, com características ansiosas, com aspectos atípicos, com sintomas
psicóticos, associada à gestação ou parto, sazonais (que
costumam se repetir em uma época específica do ano), entre outras. “Podemos falar também da distimia, que é uma
depressão leve e crônica que dura pelo menos dois anos.
O indivíduo apresenta sintomas característicos da doença,
como o humor deprimido a maior parte do tempo, mas o
prejuízo nas relações sociais e no trabalho é variável”, revela a psiquiatra.
Dr. Luiz Fernando Pedroso alerta para a importância de diferenciar a depressão de um período de tristeza, sentimento absolutamente normal e saudável. “A pessoa que não
tem a capacidade de entristecer certamente tem algum
problema. A depressão é uma tristeza patológica, pouco
reativa e, muitas vezes, com vida própria dentro do indivíduo, que se vê prisioneiro do sofrimento provocado pelo
transtorno”, esclarece. O psiquiatra explica que um período
de tristeza normal só pode ser classificado como depressão
a partir do momento em que ultrapassa a intensidade ou
o tempo esperado para a elaboração da perda. “A patologia
começa quando os comportamentos e sentimentos perdem a razoabilidade”, completa.
Além da tristeza que não cessa, Dra. Livia aponta a falta de
ânimo, a desesperança e a sensação de que as coisas não vão
dar certo, entre outros pensamentos negativos, como sinto-

mas da depressão. “Podem aparecer também pensamentos
de morte e ideia suicida, assim como lentidão de raciocínio
e dos movimentos. Em outro extremo, temos pacientes que
ficam mais acelerados, com ansiedade ou pensamentos obsessivos”, exemplifica.
A gravidade da depressão, por sua vez, é identificada pela
intensidade do sofrimento, pelo grau de incapacitação do
indivíduo e pela recorrência dos episódios. “Quanto maior
for a dor, mais o sujeito fica incapacitado. À medida que o
sofrimento e a angústia aumentam, os sintomas pioram até
o ponto dele não sair mais de casa, da cama, até não querer
mais viver e chegar a pensar em um ato suicida”, alerta Dr.
Luiz Fernando.

Tratamento multidisciplinar

A observação é, sem dúvida, o principal recurso utilizado
para determinar, com precisão, os diagnósticos na área da
saúde mental e, consequentemente, o melhor tratamento
a seguir. “Analisamos o discurso do paciente, a forma de
lidar com algumas questões do seu dia-a-dia, comportamento, atitude, inteligência, cognição, capacidade mental,
ou seja, uma série de fatores”, explica Dr. Luiz Fernando,
alertando que é comum o sujeito tentar mascarar o discurso. “A doença mental tenta parecer normal e é convincente.
Por isso, na maioria dos casos, precisamos escutar a família, as pessoas que convivem com o paciente, para colher
informações a partir de uma outra perspectiva”, explica. O
médico ainda pontua que a avaliação psiquiátrica é feita
em cima de três pilares: aquilo que o profissional vê, o que
o paciente conta e o que as pessoas que convivem com
ele conseguem enxergar.

A psicoterapia entra no tratamento como um espaço de
fala, no qual o doente vai se confrontar com questões que,
para ele, sempre ficaram ‘obscuras’. “O atendimento psicológico vai ajudá-lo, principalmente, a pensar em alternativas para lidar com o que é inevitável e, consequentemente,
a viver de forma mais leve e fora desse estado deprimido,
triste e de paralisação diante da própria vida”, explica Carol
Severo, psicóloga da Holiste, chamando a atenção para o
momento atual, em que a sociedade tem dificuldade em lidar com frustrações, muitas vezes desde a infância. Esse é
um dos pontos trabalhados no atendimento, de forma que
o paciente amplie as redes de apoio para lidar melhor com
a dificuldade na relação social e na relação consigo mesmo.
Para Rogério Barros, a atuação do psicólogo permite que o
indivíduo possa, através da fala, nomear o próprio mal-estar e, no seu tempo e possibilidades, encontrar as saídas
para o seu sofrimento. Trata-se de uma abordagem que dá
mais protagonismo ao sujeito em sofrimento e menos ao
império dos nomes e categorias que, muitas vezes, servem
apenas para encapsular o sofrimento e justificá-lo.
De acordo com Dr. Luiz Fernando, o acompanhamento de
um psicólogo é sempre benéfico, mas quando a depressão
tem fatores biológicos mais fortes, é fundamental inserir a
medicação. “E quando o sujeito não responde aos medicamentos, passamos a considerar a estimulação magnética
transcraniana e a eletroconvulsoterapia, sendo esta um
dos tratamentos mais eficazes para a depressão”, conclui.

O controle da doença geralmente é feito de
maneira multidisciplinar, associando psiquiatria, tratamento medicamentoso,
psicoterapias e terapias de neuroestimulação, a depender do quadro do
paciente e da resposta que ele
dá a cada abordagem.
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Aprovada nos Estados Unidos em 2013, e no Brasil em 2014, a Estimulação Magnética
Profunda alcança regiões mais internas do cérebro, tornando-se uma poderosa
ferramenta no tratamento das doenças mentais

A

Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é uma
das terapias de neuroestimulação mais importantes
da psiquiatria. Indicada para o tratamento de
diversas doenças que atingem o sistema nervoso,
seu uso clínico é recente, mas bastante eficiente. A técnica
dispensa anestesia e funciona através da emissão de pulsos
magnéticos capazes de gerar mudanças
controladas nos neurônios de regiões
cerebrais específicas, ativando-os ou
inibindo-os, de acordo com o objetivo
terapêutico.

“Além de mais profundo, ele também amplia a área de
atuação, o que permite sessões em menor tempo e resultados
mais rápidos do que os promovidos pela EMT Repetitiva”,
explica Dr. Gordilho. Os efeitos positivos podem ser vistos
antes mesmo de acabar o tratamento, o que leva, em média,
quatro semanas, com sessões diárias de 20 minutos cada,
sem qualquer efeito colateral significativo,
garante o médico.

Nosso aparelho
de EMT Profunda
é um dos poucos
em uso no país, e
posso afirmar que
os resultados são
muito positivos.

Com resultados positivos já comprovados
pela técnica anterior, a Estimulação
Magnética Repetitiva (EMTr), a nova
tecnologia pretende ser ainda mais
precisa e eficaz. Pioneira na realização do
tratamento em Salvador, a Holiste é uma
das primeiras instituições do país a oferecer
as duas modalidades. “Nosso aparelho de
EMT Profunda é um dos poucos em uso
no país, e posso afirmar que os resultados
são muito positivos. É um tratamento que
veio para ficar, não resta dúvida”, comemora o psiquiatra da
Holiste, Dr. André Gordilho, coordenador do serviço.

Não invasivo, o procedimento é feito de forma rápida, tranquila
e segura, dentro do consultório, dispensando hospitalização.
A diferença entre as duas terapias é que a Repetitiva estimula
estruturas corticais - até 2 centímetros de profundidade -,
enquanto a Profunda atinge áreas subcorticais, com até 8
centímetros abaixo da calota craniana.
No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou
o aparelho para tratamento de seis distúrbios cerebrais:
depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de
estresse pós-traumático, doença de Parkinson e dor crônica.
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Sua aplicação é bem simples, segura
e indolor para o paciente, que fica
confortavelmente sentado em uma cadeira
enquanto a bobina em forma de capacete é
colocada em sua cabeça. Recursos de alta
tecnologia permitem que, rapidamente, os
campos magnéticos atinjam diretamente
as regiões mais profundas que precisam
ser estimuladas, o que aumenta a
eficiência do tratamento.

A terapia é indicada tanto para casos graves como moderados e, principalmente,
para pacientes que não respondem bem
às medicações - que podem causar, dentre outros efeitos
colaterais, náusea, insônia, ansiedade, aumento de peso e
disfunção sexual. Estudos apontam que a EMTp t a m b é m
se mostra eficaz no tratamento de outros transtornos, como Alzheimer,
autismo, mal de Parkinson, tabagismo, derrame, esclerose
múltipla, dependência de cocaína e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

Dr. André Gordilho,
Psiquiatra e coordenador
do serviço de EMT

