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EDITORIAL
É com grande satisfação que apresentamos a primeira edição da Revista Reflexões, um compilado de artigos produzidos pelos
profissionais da Holiste com o objetivo de falar sobre saúde mental de um modo diferente, através das correlações do tema com
aspectos e situações do nosso cotidiano, em uma linguagem simples e prazerosa.
Iniciada ainda em 2016, a coluna Desmistificando a Saúde Mental publicou os referidos artigos em jornais impressos, veículos digitais
e em nossas redes sociais, tornando a saúde mental uma pauta mais presente no dia a dia das pessoas. Pretendemos, com esta
primeira edição, amplificar a circulação desses artigos, abrindo um diálogo ainda mais consistente com o campo social.
Abrimos esta edição com o texto “Um médico paciente”, de Victor Pablo, em que a virtude dos profissionais da saúde mental é
problematizada frente aos diversos imperativos a que esses profissionais são submetidos. Em meu texto “A angústia de hoje,
ontem ainda”, questiono o afeto na contemporaneidade e quais novas formas de solucionar o mal-estar são ofertadas pelos novos
discursos.
Em “Ciúme patológico: do zelo à compulsão”, Fabiana Nery distingue as manifestações do ciúme, sua forma patológica e a
necessidade de buscar tratamento. Em direção similar, em seu artigo “Psiquiatria Salva Vidas”, Luiz Fernando Pedroso alerta sobre
a necessidade da doença mental não ser negligenciada, mantida sob o véu de preconceitos e apartada do debate social mais amplo.
Cláudio Melo, em “Dor: é preciso escutá-la”, aborda o tema da dor crônica e as dificuldades no seu tratamento, ressaltando o caráter
subjetivo desse transtorno. A possibilidade de simbolização como ferramenta de tratamento é abordada por Daniela Araújo em “Que
fazer com o luto?”, onde a fala surge como um meio de elaboração da perda.
Em “Parem de falar mal da rotina”, Isabel Castelo Branco elucida a importância da organização diária como instrumento de manejo e
tratamento do paciente bipolar. Joyce Souza, em “Terapia nutricional: alimentação associada ao tratamento de transtornos mentais”,
demonstra como a nutrição pode complementar os efeitos do tratamento em saúde mental.
A tríade final, composta pelos textos de Pablo Sauce, “O crack das políticas sobre drogas no Brasil”, André Dória, “Respire, Dona”;
e Caroline Severo, “Isolada, mente”; compõem um quadro de leituras bastante atual sobre os efeitos do discurso contemporâneo
relacionados à subjetividade. A problematização da política das drogas, polarizada entre o liberalismo e o proibicionismo, promove
efeitos nas vidas dos indivíduos, bem como o furor medicamentalista da indústria farmacêutica. O fechamento dos hospitais
psiquiátricos, sem o devido questionamento sobre a reinserção social dos pacientes, coloca em cheque os efeitos devastadores de
políticas antimanicomiais, que não consideram as particularidades do caso a caso.
Desejamos que nossos textos incitem não o conformismo das ideias prontas, mas as inquietações do debate intelectual. Mais que
informar, esperamos que eles sirvam como fagulhas que acendam o tema da saúde mental nos mais variados círculos sociais.

Boa leitura!

Rogério Barros

Coordenador da Coluna Desmistificando a Saúde Mental
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ARTIGO

UM MÉDICO PACIENTE

A

VICTORPABLO
Psiquiatra

pós um infarte, um comunicólogo
mineiro decidiu cursar Medicina,
aos 30 anos, devido ao contexto
médico sentido por ele como
insensível e negligente. Ele acredita que é
possível fazer a diferença, responder aos
clamores ruidosos pela “humanização da
medicina” e contra os ambientes inóspitos
e anômicos da prática clínica. Humanização
é um conceito cheio de boas intenções,
mas vago.

Temos outras reações paradigmáticas: a Slow
Medicine prega mais conversa e menos remédios e
exames. Dos serviços de oncologia emerge a Medicina
Integrativa, que busca associar à equipe técnica
multidisciplinar algumas intervenções alternativas
que tornem o cuidado do paciente “menos artificial”.
Não precisamos reinventar a pólvora, apenas
melhorar a qualidade desse contato. A abordagem
do profissional de saúde exige uma postura
minimamente gentil e acolhedora. Ou seja, uma
personagem confeccionada durante a formação e
nos primeiros anos como profissional. Essa persona
carrega elementos da subjetividade do médico, mas
é uma roupagem, uma maneira de se apresentar
e evitar que a comunicação sofra ruídos de nossa
individualidade.

“Ele
nem olhou
para mim

e já foi
prescre
vendo”
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O ritmo de vida atual favorece a fragmentação da medicina e distorções de comunicação.
É comum encontrar pacientes se sentindo órfãos: “Ele nem olhou para mim e já foi
prescrevendo, a consulta durou 5 minutos, não comprei o remédio”. Demonstrar ao
paciente uma visão panorâmica do caso, assumindo a responsabilidade de intermediar o
diálogo entre as especialidades, aumenta a confiança e melhora a adesão ao tratamento.
Isso evita níveis de assistência mais complexos e caros no futuro.

“Humanização é um conceito cheio

de boas intenções, mas vago”
Um cotidiano estressante pode dificultar o vínculo terapêutico. Mas, de súbito, chega
o dia em que somos confrontados com um paciente crítico, sedutor ou ameaçador. A
vigilância aumenta, as perguntas se tornam pontuais, com longas pausas para absorver
toda a narrativa daquele campo minado de emoções. São usadas expressões de
empatia para demonstrar que somos aliados. Ao fim, traçamos o plano que auxiliará
o paciente a alcançar seu objetivo do modo mais realista possível. Desarmada a
desconfiança do paciente, passamos com segurança e firmeza à postura de agente de
saúde, pois o profissional também é um educador dos limites da fisiologia humana, que
torna o paciente responsável por suas escolhas, conhecendo seus riscos e benefícios.
Profissionais desgastados são incapazes de exercer essa condução espirituosa.
Tragicamente, profissionais de saúde são os piores pacientes que existe. Em contraste,
mais de 70% dos pacientes facilitam o canal de comunicação, já comparecem numa postura
submissa, por vezes até regressiva, esperando serem devassados pelo olhar do especialista.
Artigo originalmente publicado no Jornal A Tarde, em setembro de 2017.
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ARTIGO

A ANGÚSTIA DE HOJE, DE ONTEM, AINDA

N
ROGÉRIOBARROS
Psicólogo, Doutorando em Psicologia e Coordenador
da Coluna Desmistificando a Saúde Mental

ovas formas de interação
social,
relacionamentos
virtuais, condomínios de alta
segurança, a troca da interação
nas ruas para os jogos eletrônicos. De
fato, o nosso mundo não é mais o mesmo
de outrora. Não há mais a cadeirinha na
porta de casa ao fim da tarde, a prosa
longa com a vizinha, o pedido de um
tantinho de açúcar e afeto.

A relação com o tempo também se modifica, vinculando-se cada vez mais ao imperativo
de produtividade contemporânea: estamos todos ligados aos smartphones, cumprindo
afazeres laborais, cada vez mais distantes da interação emocionada com o próximo.
Atualmente, vemos surgir novos diagnósticos psiquiátricos que dão o tom do mal-estar
que experimentamos no mundo contemporâneo. Como exemplo, temos a síndrome do
pânico, transtorno bastante pesquisado por usuários da internet, tonando-se um nome
vulgar, prêt-à-porter, utilizado por muitas pessoas para dar um contorno simbólico à
angústia que se sente no corpo, sem a devida apuração do profissional especializado. Algo
similar ocorreu na década de 80 e 90, quando a depressão e o consumo de Prozac eram
o modo como conseguíamos nomear o desconforto da angustia que experimentamos,
apertando o peito e incomodando o estômago, apaziguando-a com o fármaco do
momento.
Modificam-se os nomes. Distintos diagnósticos tornam-se mais frequentes em
determinados momentos históricos, mas algo se mantém intacto: a angústia atravessa
os tempos. Essa constatação nos serve para estabelecer uma interpretação sobre os
novos sintomas que são tributários das modificações sociotecnológicas.
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“A
angústia
é um afeto que

não engana”

Nessa perspectiva, não há uma mudança estrutural:
a angústia continua sendo experimentada no
corpo de forma incomodativa e pesada, dado a seu
caráter excessivo, sem escoamento, estagnada. Se a
angústia segue como principal manifestação do malestar ao longo dos tempos, a variação dos sintomas
indica que o modo como lidamos com esse afeto
é o que, de fato, marca uma diferença. Ou seja, o
modo como atravessamos essa experiência é o que
se modifica. O discurso dos cutters (pessoas que
recorrem a automutilações), por exemplo, evidencia
que o sintoma dos cortes tem o objetivo de apaziguar
o sentimento de angústia que carregam, quando
todas as outras medidas falharam para reduzir o malestar.

No século 19, os escritores românticos utilizavam a poesia como um recurso para tornar
a existência, no distante mundo das idealizações, possível e plena. Atualmente, porém,
observamos que este uso da palavra como um bálsamo já não existe. Os novos sintomas
trazem a marca do silêncio, enclausurando os sujeitos emudecidos nos seus corpos
próprios, distanciando-os do contato com o outro. O que está em jogo, nesses casos, é a
perspectiva do esfacelamento do laço com o outro: quando a angustia não consegue ser
mais falada, os sintomas mudos tornam-se prevalentes.
Lacan, importante psicanalista francês, nos dá uma pista ao afirmar que a angústia é
um afeto que não engana, pois ela não se permite velar. Assim, as telas de tablets e
smartphones, os diagnósticos de imagem que dispensam a leitura do médico – pois a
imagem do corpo fala por si só – não aplacam a angústia permanentemente. Apostar na
fala, num esforço de poesia quase romântico, mostra-se, ainda, como uma ferramenta
possível para o tratamento disso que, incurável, atravessa os tempos.
Artigo originalmente publicado no jornal A Tarde, em março de 2017.
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ARTIGO

CIÚME PATOLÓGICO

A
FABIANANERY
Psiquiatra e Doutora em Medicina e Saúde

origem da palavra ciúme
vem do grego zelos, que
significa zelo. Por isso, muitas
vezes ele é visto como uma
prova de amor, de cuidado. Daí parte a
controvérsia sobre ser o ciúme algo bom
ou ruim, já que, em excesso, ele pode
trazer sofrimento tanto ao amante
quanto ao amado. La Rochefoucauld,
em sua celebre frase “o ciúme sempre
nasce com o amor, mas nem sempre
morre com o amor”, aponta para o
caráter ambivalente do ciúme.

A maneira como o ciúme é visto varia em diferentes culturas e épocas. No século 14, por
exemplo, ele estava relacionado a paixão, devoção e zelo, sem conotações pejorativas
de possessividade e desconfiança. Nas sociedades monogâmicas, o ciúme se associa a
honra e moral, sendo um instrumento de proteção da família, adaptação à necessidade
de ciência da paternidade. Atualmente, ainda se atribui ao ciúme algum papel positivo,
considerando-o um sinal de amor e cuidado.
Dependendo da nossa personalidade, situação e circunstâncias, o ciúme pode variar
em termos de tipo e grau de intensidade. Embora existam pessoas com mais e menos
tendência a serem ciumentas, a verdade é que ninguém lhe escapa. Mas qual é o limite
entre o que é normal e natural, e o que é disfuncional e patológico? Em questões de
ciúme, a linha divisória entre imaginação, fantasia, crença e certeza frequentemente se
torna vaga e imprecisa.
No ciúme patológico observa-se o desejo de controle absoluto sobre os comportamentos
do companheiro, associado a diversos sentimentos perturbadores, desproporcionais e
absurdos. Esses sentimentos envolvem um medo desproporcional de perder o ente
amado, e uma desconfiança excessiva e infundada, gerando significativo prejuízo no
relacionamento do casal. Nesses casos, as dúvidas se transformam em certezas e a
pessoa é compelida à verificação compulsória de suas desconfianças.
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E como saber se o seu ciúme, ou do seu parceiro, está em níveis normais? A pessoa cujo
ciúme encontra-se dentro do normal, baseia os seus questionamentos, desconfianças
e inseguranças em fatos reais e concretos. Já o ciumento doentio tende a fantasiar
situações, viver buscando indícios de infidelidade e tem a sua vida pessoal prejudicada
pela compulsão.

O ciúme pode causar sofrimento,
mas não precisa ser uma sentença
irrevogável. É possível mudar sua
percepção, minimizando as reações do
ciúme. Já dizia Shakespeare:

“Depois de algum tempo, você
aprende a diferença, a sutil
diferença, entre dar a mão e
acorrentar uma alma. E você
aprende que amar não significa
apoiar-se, e que companhia
nem sempre significa
segurança, e começa a aprender
que beijos não são contratos e
presentes não são promessas. E
começa a aceitar suas derrotas
com a cabeça erguida e olhos
adiante, com a graça de um
adulto e não com a tristeza de
uma criança.”
Artigo originalmente publicado no jornal A Tarde, em janeiro de 2017.
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ARTIGO

PSIQUIATRIA SALVA VIDAS

N
LUIZFERNANDOPEDROSO
Psiquiatra e Diretor Clínico

os últimos meses, grandes
tragédias
marcaram
os
noticiários mundo afora. No
Brasil, um vigia incendiou
uma uma creche em Minas Gerais; em
Goiás, um estudante atirou e matou
dois colegas. Já nos Estados Unidos,
o massacre do atirador de Las Vegas,
os atentados em Nova Iorque e no
Colorado durante o Halloween e, mais
recentemente, o caso do atirador da
igreja presbiteriana no Texas levaram
o presidente Donald Trump ao seguinte
pronunciamento sobre os eventos:

“Temos muitos problemas de saúde mental no nosso país (…). É algo que precisamos
abordar de maneira séria”. Como bem observou o presidente americano, é preciso olhar,
também, o transtorno mental como motivador desses atos violentos.

Em todas as ações que resultam em um grande número de mortes, o que mais deveria
chamar a atenção é a loucura do ato em si. Mesmo nos atentados “altruístas” –
vinculados e motivados por valores sociais, culturais ou religiosos – há sempre a questão
das motivações pessoais e subjetivas, geralmente relegada no debate social.
O transtorno mental está por trás de muitos comportamentos sociopáticos, mas isso
não costuma ser abordado na mesma proporção dos problemas causados. Ele pode
estar presente em comportamentos de crianças que praticam ou sofrem bullying severo,
adolescentes problemáticos com comportamentos delinquenciais e dependentes
químicos, crimes passionais motivados por ciúme patológico, ou até mesmo na população
moradora de rua.
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Apesar da negligência em torno da questão — principalmente do poder público, com suas
desastrosas políticas de saúde pública —, a doença mental é um assunto sério e que leva
milhares de pessoas a óbito todos os anos. Seja nos suicídios isolados, nos atentados
terroristas ou em outros atos que, aparentemente, possuem alguma motivação lógica
e justificável, é preciso enxergar a doença mental por trás de cada um deles; pois, salvo
raras exceções, ninguém mentalmente saudável protagoniza esse tipo de evento.

“O transtorno mental está por trás de muitos
comportamentos sociopáticos, mas isso não costuma
ser abordado na mesma proporção dos problemas causados”
Um surto psicótico agudo é uma emergência médica, exige tratamento especializado
imediato. Em alguns casos, a internação psiquiátrica se faz necessária para manter o
doente afastado do convívio social até a remissão do quadro. Porém, a doença mental
pode ser silenciosa, passar despercebida, sendo frequentemente menosprezada quando
não apresenta sintomas extravagantes, o que torna a situação ainda mais perigosa.
Na grande maioria das vezes, o doente mental prejudica somente a si mesmo. Por isso,
justifica-se a cautela em não o estigmatizar. Porém, esse cuidado não pode escamotear
o fato de que, sem o tratamento adequado, ele também possa oferecer risco a terceiros,
levando às tragédias que ganham as manchetes com uma frequência cada vez maior.
Artigo originalmente publicado no Jornal A Tarde, em novembro de 2017.
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ARTIGO

DOR: É PRECISO ESCUTÁ-LA

A
CLÁUDIOMELO

dor crônica tem forte correlação
com o sofrimento psíquico. Diversos estudos, em variadas
áreas da saúde, têm se ocupado dessa matéria. Algumas pesquisas
afirmam que os sintomas psicopatológicos associados à dor crônica, como depressão e ansiedade, são responsáveis
pela piora da qualidade de vida e a incapacitação profissional dos pacientes acometidos por essa síndrome.

Psicólogo e Mestre em Psicologia

O conceito da dor como um fenômeno exclusivamente fisiológico vem da tradição médica galênica e ganha impulso no século 18, através da visão mecanicista da medicina, que
associa a dor a um processo predominantemente físico-químico do corpo. No entanto,
o avanço nos estudos sobre a dor culminou numa definição mais ampla e multifatorial,
difundida pela International Association for the Study of Pain (IASP) desde 1979, na qual
a dor aparece como um processo subjetivo, independente da existência ou não de uma
lesão tecidual.

“a dor é um processo subjetivo”
John Bonica, uma das maiores referências no estudo da dor crônica, quando chefiou um
departamento de anestesiologia em Washington, observou que havia pacientes que não
respondiam adequadamente aos tratamentos convencionais de bloqueio da dor. Eram indivíduos que apresentavam, além das dores, sintomas psíquicos e somáticos não diretamente associados às lesões anteriores, mas que se desenvolveram após o prolongamento do quadro doloroso. Bonica sustentou a proposição inovadora de que a percepção
sensorial de dor é diferente da sua interpretação; ou seja: a dor é um processo subjetivo,
resultante da interpretação que cada indivíduo faz dos estímulos dolorosos sensoriais.
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Vale ressaltar que avanços científicos e técnicos na abordagem terapêutica da dor são
considerados, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como suficiente para o alívio da
dor numa média de 70% a 90% dos casos. Entretanto, persiste o subtratamento das dores
crônicas. Uma dúvida surge, então: se existem técnicas eficazes de combate à dor, por que
algumas pesquisas sugerem a existência de subtratamento dessa condição patológica?
É possível notar que, ainda hoje, predominam princípios terapêuticos, nosográficos
e etiopatológicos que valorizam a relação exclusiva das dores com lesões teciduais
ou disfunções fisiológicas. O grande problema é que estes princípios influenciam e
predominam no meio dos profissionais responsáveis pelo tratamento da dor, chegando a
serem adotados como critérios de políticas públicas e regulamentações na área da saúde,
como acontece no próprio Ministério da Saúde do Brasil. Por outro lado, a própria experiência
clínica evidencia a relação proeminente entre as dores crônicas e os fatores psíquicos.

Seria a negligência do psíquico, nos tratamentos das
dores crônicas, a explicação para a persistência da dor
nos casos onde o tratamento farmacológico sedativo
deveria resolver? Será que falta a escuta psicológica e o
devido tratamento psiquiátrico para os pacientes que,
mesmo com dores provocadas por lesões concretas do
corpo, padecem de um sofrimento psíquico negligenciado?
Acredito que, no tratamento das dores crônicas, o
caminho não é apenas sedar momentaneamente a
dor. É fundamental entender e tratar o sofrimento
psíquico decorrente dela, retirando-a da invisibilidade
na qual muitos outros tratamentos a colocam.
Artigo originalmente publicado no site Bahia Notícias, em setembro de 2016.
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ARTIGO

QUE FAZER COM O LUTO?

A
DANIELAARAÚJO
Psicóloga e Coordenadora
do Núcleo Infantojuvenil

o contrário do que muitos
possam imaginar, sobre perdas
e mortes é preciso falar. Perdas
de familiares, amigos, animais
de estimação, trabalho, amores, dentre
outras, podem causar repercussões
devastadoras ou até paralisar a vida de
alguém. Não é incomum recebermos
pacientes com queixas de desânimo,
desinteresse, dificuldade para cumprir
rotinas, concluir cursos ou até para amar.

Sem perceber com clareza, num primeiro momento, eles relatam estar “parados no tempo”, paralisados subjetivamente frente a um luto ainda não elaborado. São pessoas que
tiveram essa marca traumática – recente ou não – rechaçada, não tratada adequadamente. Não por acaso, dela aparecem os efeitos e podem ainda estar associados a sintomas no corpo ou até desencadear desordens mentais mais sérias.
Segundo Freud, possuímos certa dose de capacidade para o amor – denominada libido
– que, nas etapas iniciais do desenvolvimento psíquico, é dirigida ao nosso próprio eu.
Mais adiante, essa libido é desviada do eu para objetos externos, como pessoas, trabalho ou animais. Se estes objetos forem destruídos ou ficarem perdidos, nossa libido
será mais uma vez liberada e poderá substituí-los por outros objetos, ou mesmo retornar temporariamente ao eu. Entretanto, a libido pode se apegar aos seus objetos e não
renunciar imediatamente àqueles que se perderam, mesmo quando um substituto se
acha à mão. Assim é o luto.
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O luto é a reação a perdas significativas. O processo de desligamento da libido de seus
objetos perdidos não é fácil. Freud já dizia que, embora o luto envolvesse graves consequências para nossas vidas, somos inclinados a pensar que ele não seria uma condição
patológica, assim como que não precisaríamos submetê-lo a um possível tratamento.
Tende-se a confiar que possa ser superado após certo tempo e chegam a julgar inútil
ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele. Entretanto, mesmo que
estejamos advertidos da transitoriedade das coisas no mundo, em muitos momentos a
mente humana tende a recuar frente ao que lhe pode ser penoso.
Silenciar o luto não o soluciona. Ele pode apontar o momento de buscar um tratamento.
A elaboração de um luto é um processo que se dá por via da recordação e repetição de
lembranças que cercam a perda que foi traumática. Enquanto profissionais da palavra,
levamos os pacientes a falarem das suas desordens, principalmente do que tange os
objetos perdidos. Não há, contudo, um tempo mínimo nem máximo para tal. Para cada
um, para cada situação, cada marca, haverá um tempo próprio de elaboração. Em lugar
de calar a morte, o dar a voz aparece como manejo essencial para que se possa, enfim,
atravessar um luto e se permitir viver algo (de) novo.
Artigo originalmente publicado no jornal A Tarde, em outubro de 2017.

“O luto

é a reação
a perdas
significativas”
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ARTIGO

PAREM DE FALAR MAL DA ROTINA

U
ISABELCASTELOBRANCO

ma das dificuldades no
tratamento de pacientes com
Transtorno Bipolar do Humor
é falta de conhecimento
quanto às suas características, tanto
pelo paciente como por sua família.
Sintomas relacionados à rotina são,
muitas vezes, rotulados como um
“jeito preguiçoso” da pessoa.

Especialista em Saúde Mental, Acompanhante
Terapêutica e Coordenadora da Residência Terapêutica

Por exemplo: sintomas como dormir o dia todo, não cumprir
seus compromissos e negligenciar o autocuidado, características
associadas a desorganização, inquietação, aceleração, irritabilidade
e intolerância, são traduzidas em um “jeito autoritário de ser”, um
traço de sua personalidade.
Muitos pacientes com transtorno bipolar costumam trocar o dia
pela noite, não concluem tarefas assumidas, dormem pouco,
fazem uso irregular das medicações e levam uma vida desregrada.
Organizar a rotina de uma pessoa com tantas vulnerabilidades
é um desafio; porém, trata-se de processo indispensável para
um possível restabelecimento funcional do indivíduo. De acordo
com um estudo publicado no American Journal of Psychiatry, em
2006, o desenvolvimento de uma rotina é fundamental para o
gerenciamento do transtorno bipolar. A pesquisa mostra uma
associação entre perturbações na rotina e a ocorrência de sintomas
e episódios de alteração do humor.
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O trabalho do profissional que acompanha esse tipo de paciente se inicia no
esclarecimento dessas questões, partindo para um trabalho efetivo de psicoeducação. A
primeira medida é reconhecer as variáveis que levam à desorganização do ritmo de vida
diário (sono, refeições, rotina de trabalho), decorrentes dos sintomas. Escutar, acolher e
dar continência ao sofrimento, através da apresentação de certos limites, impulsiona o
paciente a melhor utilizar os recursos subjetivos que possui para manejar as situações e
sentimentos que o fragilizam no seu dia a dia.

“o desenvolvimento de uma rotina é
fundamental para o gerenciamento
do transtorno bipolar”

O estudo e a reconstrução da rotina devem estar aliados a outras
estratégias de tratamento. A mudança no cotidiano é processual,
implica em tomadas de decisão, entendimento, responsabilidade
e planejamento, juntamente com as mudanças de hábitos.
É uma evolução gradativa, que precisa dialogar com outras
práticas terapêuticas para chegar aos resultados desejados.
Nada impede que o portador de TBH tenha uma vida produtiva,
a partir do seu entendimento sobre sua condição. Isso
permite ganhos enormes ao paciente, que passa a reconhecer
as causas e gatilhos das suas recaídas e a buscar novas
possibilidades de relação com seu processo de adoecimento.
No entanto, é impossível tal percepção sem a retaguarda de
profissionais especializados; o tripé medicação, psicoterapia
e reconstrução de rotina proporcionam um suporte eficaz,
fundamental para restabelecer a qualidade de vida do paciente.

Artigo originalmente publicado no jornal Correio, em setembro de 2017.

22

ARTIGO

TERAPIA NUTRICIONAL

O
JOYCESOUZA
Nutricionista e Especialista em Saúde Mental

Os novos modos de vida, o ritmo
acelerado da modernidade,
têm contribuído para o
aumento significativo de casos
de ansiedade, depressão e outros
transtornos mentais na população,
segundo
alguns
especialistas.
Nesse contexto, a forma como nos
alimentamos pode contribuir para a
incidência desses transtornos ou auxiliar
na prevenção dos mesmos.

Uma dieta rica em alimentos integrais, legumes, frutas, frutos do mar, carne magra,
nozes e leguminosas, fornece nutrientes essenciais à manutenção de uma saúde mental
equilibrada. Isso ocorre porque, para seu perfeito funcionamento, o nosso cérebro utiliza
parte da nossa ingestão total de energia e nutrientes. Sua estrutura e as funções por
ela desempenhadas dependem de aminoácidos, gorduras, vitaminas e minerais. Vários
estudos epidemiológicos demostraram que padrões alimentares saudáveis estão ligados
à redução do risco e da prevalência da depressão e suicídio.
Não é novidade que uma alimentação saudável traz benefícios à saúde, mas estudos
recentes indicam que a alimentação é fundamental, também, para nossa saúde mental.
Jerome Sarris, psiquiatra da Universidade de Melbourne e integrante da Sociedade de
Pesquisa Internacional em Psiquiatria Nutricional, estudou os benefícios da alimentação
no tratamento de desordens psicológicas e psiquiátricas, como a depressão e o transtorno
bipolar. Segundo o especialista, “os determinantes da saúde mental são complexos;
mas, cada vez mais, há evidências sobre a importância da nutrição e sua implicação na
incidência de distúrbios mentais”.
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Pacientes psiquiátricos também apresentam comorbidades clínicas, como: obesidade,
diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, distúrbios gástricos etc. Na maioria
das vezes, esses quadros encontram-se fora de controle, pois o transtorno mental
desorganiza o cotidiano do paciente, o que acaba prejudicando o tratamento. Além
disso, há os efeitos colaterais advindos do uso de medicações psiquiátricas e/ ou drogas
ilícitas, tais como: ganho de peso, hipoatividade, retenção hídrica, problemas hepáticos,
constipação intestinal, dentre outros fatores que demandam a interferência nutricional.

“Uma dieta rica em alimentos integrais, legumes, frutas,
frutos do mar, carne magra, nozes e leguminosas,
fornece nutrientes essenciais à manutenção
de uma saúde mental equilibrada”
Nutrientes como Ômega-3, vitamina B (incluindo ácido fólico), ferro, zinco, magnésio,
vitamina D, aminoácidos, dentre outros, podem auxiliar em atividades neuroquímicas
benéficas no manejo de transtornos mentais. Estudos clínicos apontam a utilidade
desses nutrientes no tratamento de depressões, transtornos de humor ou mesmo de
ansiedade. Cabe a cada um ficar atento àquilo que alimenta o seu corpo, escolhendo de
maneira inteligente os alimentos que irão compor uma dieta que preserve, também,
uma mente sadia.
Artigo originalmente publicado em junho de 2017, no jornal Correio.
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ARTIGO

O CRACK DA POLÍTICA SOBRE DROGAS NO BRASIL

“No meio do caminho…
A sopa de pedra”

PABLOSAUCE

A moeda de troca que alimenta a
política sobre drogas no Brasil tem
no seu anverso a figura da “guerra às
drogas”. Com seu ideal de “repressão”
e sua cara “anti” crack, tem um viés
declaradamente proibicionista.

Psicólogo, especialista em Saúde Mental e
Coordenador do Programa de Dependência Química

Sob o princípio de que é a droga que faz o adicto, confunde o usuário com a própria droga
e promove como solução impedir aos jovens o acesso a esta; considerando-os, a priori,
incapazes de se responsabilizarem pelas consequências de seus atos.
Essa política segregacionista tem produzido seu próprio reverso, na figura da “redução
de danos”, de caráter liberacionista, ou antiproibicionista, e respeitoso dos direitos
individuais. Sob o princípio de que é o adicto que faz sua droga – e não o contrário – foca
nos riscos produzidos pelos efeitos colaterais da adição em se satisfazer sem limites.
O alvo é a segurança e a avaliação de riscos (contágio, violência etc.), respeitando os
modos de satisfação de cada um.
Sem dúvida, trata-se de uma boa alternativa, com a condição de não fazer dela um
instrumento de outro ideal que já deu tantos sinais de fracasso, como o da “repressão”.
Trata-se da esperança hiperliberal, que achava possível confiar somente nos mercados
para regular a droga, bem como qualquer outro objeto de satisfação.
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Se no primeiro caso temos a interdição generalizada do direito ao modo de satisfação
de cada um, no segundo corremos o risco de cair na tendência ao consumo desenfreado,
sem considerar a especificidade de cada droga. De um lado, a desresponsabilização
indiscriminada dos usuários; do outro, o risco da suposição de uma autodeterminação a
priori do indivíduo, não poucas vezes insuficiente ou inexistente.
Se por uma parte o fracasso dos tratamentos autoritários das drogas nos revela sua
ineficácia, por outra nem os ideais de uma economia totalmente liberal, tampouco os
protocolos universais de regulação demonstram efetividade no tratamento; ao contrário,
testemunhamos cada vez mais a existência de indivíduos adictos, sem interessar muito
o seu objeto de satisfação.
Não acho que exista uma solução universal para lidar com as pedras no meio do caminho,
sejam estas de crack, kryptonita ou do que forem; teremos que passar necessariamente
pela multiplicidade de soluções e considerar os efeitos da droga em sua especificidade,
se quisermos fazer com ela o que nosso frade português conseguiu em sua lendária
peregrinação: uma verdadeira sopa de pedra.
Para concluir, só por hoje, é preciso passar da guerra às drogas para os temas que
realmente devem interessar, como a liberalização relativa ou a legalização das drogas
que podem efetivamente ser legalizadas, discutindo as drogas uma por uma, e a forma
de tratá-las da melhor maneira.

Artigo originalmente publicado no jornal A Tarde, em abril de 2017
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ARTIGO

RESPIRE, DONA

O
ANDRÉDÓRIA
Psicólogo, Mestre em Psicologia e
Coordenador do Programa do Transtorno Bipolar

s caminhos da abordagem da
loucura são marcados pelo
encontro com o imprevisível,
com tudo aquilo que escapa
aos manuais e protocolos, comuns em
diversos setores da saúde e cada vez
mais presentes na saúde mental. A
loucura se apresenta como um
acontecimento nebuloso, que suscita
mais perguntas do que respostas.

No transtorno mental, generalizar o tratamento é sempre empobrecedor; diferentemente
de um quadro orgânico, cujos tratamentos muitas vezes são generalizados. Um doente
de sífilis, na Rússia, possivelmente será tratado como um doente de sífilis no Brasil.
Na saúde mental os percursos são outros. Cada um enlouquece por uma causa própria.
É comum ouvirmos a expressão “adesão ao tratamento” como sinônimo de sucesso
do tratamento, embora o percurso que levou a pessoa ao tratamento tenha sido tão
imprevisível e singular quanto o próprio processo de adoecimento. Ilustro a situação: uma
paciente psicótica, resistente às medicações, disse-me que seu psiquiatra finalmente
lhe prescrevera um remédio que lhe fazia bem, a Risperidona – “Como não usar um
remédio que me diz: respire, dona?!”.
A indústria farmacêutica notou que há um parasita que nos habita. O equívoco, no
entanto, é que esse parasita não pode ser isolado, como a molécula de uma nova droga
pesquisada. Esse parasita, chamado linguagem, é incontrolável e imprevisível. Por isso
investe-se em marketing tanto quanto se investe em pesquisa. Concerta, Sonata e
outros tantos nomes são criados por publicitários que, ironicamente, voltam séculos
no tempo até as palavras de Hipócrates: “Primeiro, use a palavra… Depois, use a droga.
Então, o bisturi”. Concerta para “consertar” o TDAH, Sonata para “ninar” o insone.
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O problema é que sempre há o imponderável, um imprevisível “respire, dona”, que põe em
xeque o investimento na produção de um nome comercial. Sobretudo quando se trata
da psicose e de sua impossibilidade em responder aos ideais de adesão ao tratamento,
senão por uma causa particular de cada um e que não pode ser replicada em outros
pacientes.
Não foi a droga que tratou a palavra da paciente psicótica, mas o inverso; sua palavra
foi que tratou a Risperidona e lhe conferiu um sentido muito particular para, somente
assim, a droga chegar aos esperados efeitos psicofarmacológicos. A possibilidade de
respirar, para alguém que padece de “uma desordem provocada na junção mais íntima
do sentimento de vida”, nas palavras de Lacan, possibilitou uma retomada de aposta na
vida, uma leitura metafórica vital da medicação.
O diabo mora nos detalhes. Quando a clínica em saúde mental se baseia somente em
manuais de diagnóstico, o detalhe é exorcizado e, com ele, a possibilidade da tão buscada
“adesão ao tratamento”.
Artigo originalmente publicado no jornal A Tarde, em julho de 2017

“Esse parasita,

chamado linguagem,

é incontrolável
e imprevisível”
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ARTIGO

ISOLADA, MENTE. A IMPORTÂNCIA DO LAÇO SOCIAL

N
CAROLINESEVERO
Psicóloga e Coordenadora da
Residência Terapêutica

esse
último
ano,
acompanhamos a polêmica
decisão do fechamento de
hospitais psiquiátricos na
Bahia, e a consequente desassistência
dos seus pacientes e familiares. É
importante analisar, principalmente, a
condição do paciente com diagnóstico
psiquiátrico crônico e o seu isolamento
nos laços sociais. Todos que trabalham
com o mundo da loucura sabem como
é difícil driblar a segregação e não
cronificar a sua prática.

O paciente crônico tem uma evolução lenta e
longa, marcada por crises cada vez mais fortes,
permanentes e frequentes. Esses quadros tendem
a apresentar um histórico de internamentos
prolongados, fragilidade do suporte familiar e,
como consequência, o distanciamento do contato
com o mundo. Segundo Zenoni, a definição
de paciente crônico está associada à ocupação
indevida e à redução da vida social. Esses
pacientes perdem o seu “lugar de indivíduo” na
sociedade para ocupar apenas o “lugar de doente”.
Sempre marcados por “desacomodações”, seja do
espaço físico ou das suas questões mais íntimas,
esses pacientes gradativamente aumentam a sua
estranheza na relação com o social. Uma frase de
uma paciente ilustra bem essas questões: “Parece
que o mundo é muito veloz para mim”.

“Parece que
o mundo

muito
veloz
é

para mim”
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A condução do tratamento com os pacientes crônicos, principalmente psicóticos, não
passa por tutelá-los, excluindo o indivíduo de suas responsabilidades; pois, se assim for,
condenamos o tratamento ao fracasso e a impossibilidade da transformação. Trabalhar
para que esse paciente possa trazer suas questões à tona possibilita tratar o sintoma
e mediar a sua relação com o mundo, buscando devolver a sua identidade enquanto
indivíduo que tem anseios pessoais, objetivos de vida e responsabilidades, deixando
para trás a apatia do rótulo de “doente mental”.

“Esses pacientes perdem o seu ‘lugar de indivíduo
na sociedade’ para ocupar apenas o ‘lugar de doente’”

Nesse sentido, a discussão não se resume ao fechamento dessas instituições, mas recai,
de sobremaneira, na questão do isolamento dos laços sociais, que talvez se origine na
solidão das Instituições, mas que se perpetua fora dela. A problematização sobre o laço
social do paciente crônico vai além da existência da “UTI” do Hospital Psiquiátrico, do
sujeito “ensimesmado” e da cronificação do paciente e das Instituições. É necessário
reavaliar os modelos terapêuticos, sendo fundamental pensar em abordagens que
propiciem novas formas de recompor a relação do paciente com seu corpo e com o mundo.
A importância do trabalho com esses pacientes, muitos internados há anos, talvez
décadas, é encontrar um espaço para que possam se referenciar, protagonizar, delimitando
seu corpo numa dialética entre partes e totalidade. Essa, sim, seria a ferramenta mais
eficaz para conter sua alienação, ampliar sua autonomia, restabelecer e fortalecer seus
laços sociais.

Artigo originalmente publicado no jornal Correio, em novembro de 2017
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