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Caros leitores,

A terceira edição da revista Holiste traz ma-

térias relativas à nossa prática clínica, bem 

como reflexões sobre temas bastante atuais 

no campo da saúde mental. O intuito é trans-

mitir nosso compromisso em desmistificar 

os temas da nossa área, através da dissemi-

nação das informações acumuladas ao longo 

de nossa trajetória profissional.

Ao mesmo tempo em que acompanhamos os progressos no campo 

da medicina, que vem elevando a expectativa de vida da população, 

percebemos que quando se trata da saúde mental ainda prevalece um 

cenário de desinformação e preconceito, o que resulta no agravamen-

to de casos que, diagnosticados precocemente e tratados da manei-

ra correta por um profissional, poderiam ter um desfecho favorável. 

Acreditamos que a disponibilização de informações sobre os trans-

tornos mentais contribui para o desenvolvimento de uma consci-

ência crítica em relação ao tema, possibilitando que cada vez mais 

pessoas debatam sobre os sintomas, as possibilidades de tratamento 

e a importância de buscar ajuda especializada.

Selecionamos uma variedade de temas que integram as diferentes 

fases da vida, como infância, adolescência, vida adulta e terceira ida-

de, bem como diferentes propostas de intervenção em saúde mental. 

As matérias contemplam ações de prevenção e promoção da saúde 

mental, sexualidade, psicoeducação, instrumentos de avaliação e pro-

cessos diagnósticos, o atual modelo do sistema de saúde suplementar, 

novas modalidades de tratamento em saúde mental, além do papel da 

família no tratamento e a relação do doente com a comunidade.

Esperamos que vocês possam aproveitar a leitura e esclarecer 

algumas dúvidas, ou até mesmo suscitar questionamentos sobre a 

saúde mental. Boa leitura!

Ueliton Pereira 
Diretor Técnico da Holiste

Diretor Clínico  
Dr. Luiz Fernando Pedroso 
Desenvolvimento e Aprovação 
Bruno Trindade, Matheus Bacellar 
e Ludmila Moraes 
Edição Final – Matheus Bacellar

Diagramação e Projeto gráfico 
Leandro Maia  
Textos Pedro Hijo, Silvia Araújo e 
Priscila Duarte  
Edição Patrícia Magalhães  
Revisão Carlos Amorim

DESTAQUES



LIDANDO COM OS PAIS  Enquanto referências para os filhos, 
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linha de chegada da ficção e parte para a realidade? 
Qual o limite entre o saudável e o patológico? pg. 36

REDES SOCIAIS NA MEDIDA CERTA  A psicóloga Ethel Poll reconhe-
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Luiz Fernando 
Pedroso, psiquiatra 
e diretor clínico
da Holiste

ENTREVISTA
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U
ma pesquisa da Associação 

Paulista de Medicina (APM), 

divulgada em julho desse 

ano, demonstrou que mais 

da metade dos consumido-

res avalia que as operadoras de pla-

nos de saúde não cumprem as regras 

do contrato e dificultam a marcação 

de procedimentos de maior custo. Na 

mesma pesquisa, 58% dos médicos 

entrevistados afirmaram que os pla-

nos repassam valores muito baixos 

em relação ao serviço prestado.

O psiquiatra Luiz Fernando Pedro-

so, diretor clínico da Holiste, faz du-

ras críticas ao atual modelo de gestão 

adotado pelos planos de saúde. Para 

ele, trata-se de um “modelo comodi-

tizado”, com o desenvolvimento de 

uma gestão baseada na regulação do 

acesso dos beneficiários ao serviço, 

onde se prioriza somente a redução 

de custos para aumentar a lucrativi-

dade, sucateando o serviço prestado. 

Pedroso convida a classe médica para 

pensar um novo modelo, no qual as 

operadoras de saúde possam conti-

nuar financiando o serviço, mas não 

controlando o mercado.

Revista Holiste  –  Como o 

senhor avalia o crescimento do 

sistema suplementar de saúde?  

Luiz Fernando Pedroso  – O 

sistema suplementar está ocupan-

do a lacuna do serviço público de 

TANTO USUÁRIOS QUANTO MÉDICOS RECLAMAM 
DA QUALIDADE DO SERVIÇO

QUEREMOS O FINANCIAMENTO

E NÃO O CONTROLE DO SISTEMA

NOVOS CAMINHOS

SAÚDE
saúde, que se encontra em falência 

pela má gestão e vem acumulando 

um déficit crônico de financia-

mento. Assim, o sistema suple-

mentar entrou e continua confor-

tavelmente no mercado, pregando 

Os beneficiários consideram 
que os planos...

DIFICULTAM OS 
PROCEDIMENTOS 
DE MAIOR CUSTO

COLOCAM 
RESTRIÇÕES AO 
TRABALHO DOS 
MÉDICOS

NÃO CUMPREM 
TODAS AS REGRAS 
DO CONTRATO

PRESSIONAM PARA 
REDUZIR O TEMPO 
DE INTERNAÇÃO

DEMORAM A 
AUTORIZAR EXAMES
E PROCEDIMENTOS

PAGAM AOS 
MÉDICOS UM VALOR 
MUITO BAIXO
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como grande diferencial a quali-

dade da gestão associada ao baixo 

custo. Além disso, se fortalece 

com a simpatia de uma sociedade 

de consumo que é motivada pelo 

desejo de ter um plano de saúde. 

Um sistema que vai ficando mais 

forte do que nunca, ganhando di-

mensões exponenciais de controle 

do mercado.

O sistema, então, está mal 

regulamentado?

Sim. As operadoras de plano 

de saúde dominaram a prática mé-

dica, se assenhoraram do ramo da 

saúde. Elas financiam pouco, mas 

controlam muito. Elas ditam as 

regras, controlam preços, serviços, 

procedimentos, exames, medica-

mentos, cirurgias, aparelhos etc., 

com a conivência burocrática das 

agências reguladoras.

Na prática, como isso funciona? 

Na verdade, existe uma 

estratégia de gestão que objetiva 

impedir que o beneficiário tenha 

acesso ao serviço. No relaciona-

mento com o paciente, há restri-

ções em todos os níveis do serviço, 

como, por exemplo, na realização 

de exames, estabelecendo muitas 

exigências para a autorização. 

Assim, perde-se a liberdade da 

relação médico/paciente, o aten-

dimento é, basicamente, adminis-

trado pelo funcionário da opera-

dora. Tudo muito impessoal, uma 

vulgarização do ato médico, onde 

todos são postos em suspeição, 

como pacientes, médicos e os 

próprios planos. Perde-se a rela-

ção de confiança. É possível falar 

que isso é uma boa gestão?

Então, o senhor acha que o 

sistema público e o suplementar 

são estrategicamente semelhantes?  

Exato. O plano de saúde tenta 

se diferenciar do SUS, mas eles têm 

o mesmo modelo básico de presta-

ção de serviço que, na verdade, é um 

modelo de controle de mercado.  

Como o governo se posicio-

na dentro dessa lógica? 

Atualmente, o sistema de 

saúde suplementar sofre a influ-

ência dos órgãos reguladores, do 

governo e do Judiciário. Mas as 

operadoras têm uma estrutura 

poderosa, fazem lobby com deter-

minados segmentos para implan-

tar o seu modelo de gestão. Nesse 

debate, acabam excluindo a par-

ticipação das outras duas pontas 

importantes do sistema: o público 

consumidor e os médicos que 

prestam o serviço. Isso é controle, 

não é democrático. Capitalismo 

não é controle, não é cartel, é livre 

escolha. Temos que pensar que o 

capitalismo é livre concorrência. 

 

Dentro dessa estrutura im-

plantada pelo sistema suplemen-

tar, quais são os prejuízos?

O primeiro prejuízo é para o 

paciente. Ele é a primeira víti-

ma, porque tem sua liberdade de 

escolha sacrificada. O burocrata 

é quem determina qual o médico 

e hospital vai lhe atender, qual 

procedimento ou exame deve fazer 

ou qual aparelho vai usar. Ele não 

tem livre escolha. É a cidadania 

do paciente sendo castrada pelo 

controle burocrático. 

Como os médicos se posi-

cionam nessa estrutura? 

A classe médica, que sempre 

foi muito acomodada do ponto 

de vista ideológico e político, 

comprou essa ideia da medicina 

estatizada, deixando o sistema 

suplementar correr solto. Sem 

falar em outro problema grave 

que é a relação médico/paciente. 

Existe o intermediário do plano de 

RH

LFP

RH

RH

LFP

LFP

RH

RH

RH

LFP

LFP

LFP
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saúde manipulando, controlando 

o médico, dizendo o que ele pode 

ou não fazer. Se ele pedir exa-

mes demais, corre o risco de ser 

descredenciado. É necessário que 

esse intermediário saia do meio 

da relação, que deve ser invio-

lável. Vejo declarações de repre-

sentantes dos planos de saúde 

acusando médicos por quererem 

usar um medicamento novo, uma 

prótese nova, pois os planos que-

rem empurrar o mais barato para 

o cliente. Essa atitude coloca o 

médico em suspeição, como se 

fosse um agente de corrupção, 

um acomunado com o laborató-

rio a, b ou c. 

Isso tudo gera graves con-

sequências para a prática da 

medicina?

Sim, claro. O prejuízo é 

grande para a medicina, que fica 

engessada e sucateada. É um pro-

cesso de vulgarização da medicina 

que está em crescimento, onde 

não investem no profissional. Não 

adianta cobrir exames e apare-

lhos sofisticados se não tiver um 

profissional qualificado para fazer 

a avaliação do material.   

O modelo privado ameri-

cano de saúde seria ideal para o 

Brasil?  

A economia da saúde é uma 

das mais controladas e reguladas 

do capitalismo americano, mas as 

operadoras de saúde são mais fi-

nanciadoras do que controladoras 

do sistema. Lá você tem mais li-

berdade de escolha. O paciente in-

dica seu profissional, decide com 

ele o procedimento, e vai buscar o 

seu financiamento/ressarcimento 

junto às operadoras, que, por sua 

vez, podem financiar uma parte, 

nem sempre o total. Às vezes, as 

pessoas têm mais de um plano de 

saúde, tendo opções de cobertu-

ras em procedimentos e setores 

diferenciados. Nós temos um mo-

delo piorado do padrão europeu. 

Não concordo com o modelo eu-

ropeu estatal, que tem a ver com 

a social democracia, que hoje está 

em decadência. Um mundo que 

cresce, hoje, de maneira próspera, 

é o mundo liberal.

 

Quais as perspectivas de 

mudança do sistema suple-

mentar de saúde no Brasil?  

O que queremos é o fi-

nanciamento, não o controle. 

Na Holiste, somos capazes de 

fazer um serviço melhor porque 

temos condições de fazer uma 

boa gestão, coisa que o servi-

ço público não faz. Temos que 

repensar o modelo do sistema 

de saúde suplementar. Não 

adianta repetir o SUS, temos 

que fazer diferente. Essas ope-

radoras são importantes como 

financiadoras do sistema e não 

como controladora do mercado. 

Durante muito tempo prevale-

ceu uma visão de uma medi-

cina e saúde estatizadas, esta 

coisa autoritária do SUS, que 

se propõe um sistema único de 

saúde. Só que tudo que é único 

é autoritário. O que é bom é 

democrático, plural. Temos que 

ter vários sistemas de saúde 

competindo e concorrendo 

entre si, e não um sistema do-

minado, com uma visão auto-

ritária. Infelizmente, temos no 

Brasil uma cultura autoritária.

Como atuariam os médicos 

neste modelo proposto?

Temos que acabar o creden-

ciamento médico exclusivo para 

cada plano. Todo médico habilitado 

legalmente para exercer sua pro-

fissão e atender os seus pacientes 

(um registro ativo no CFM) deveria 

acessar o sistema de reembolso dos 

planos, indiscriminadamente. Por 

sua vez, o paciente pode buscar os 

profissionais de sua preferência, e 

caso o valor da consulta/procedi-

mento ultrapasse a franquia contra-

tada, arcar com a responsabilidade 

de sua escolha e pagar a diferença.  

O senhor pretende levan-

tar essa bandeira junto à classe 

médica?

Minha intenção é discutir 

essa questão com os colegas. De um 

lado, temos pacientes querendo um 

serviço de qualidade. Do outro, as 

fontes financiadoras determinando 

os parâmetros. É preciso avaliar a 

importância que o sistema suple-

mentar de assistência médica está 

tendo na atual conjuntura. Médi-

cos, pacientes e sociedade devem 

entender que o mercado só pode ser 

regulado pelas partes envolvidas 

na prestação do serviço (médico e 

paciente), sem intermediários, ba-

seando-se na liberdade de escolha 

e no resgate da cidadania. Ninguém 

deveria delegar a terceiros as esco-

lhas de sua própria vida, principal-

mente na área da saúde. É preciso 

resgatar a liberdade e a confiança na 

relação de consumo. 
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C
om os olhos voltados para a saúde mental do 

idoso, a psicogeriatria ou gerontopsiquiatria, 

uma subespecialidade da psiquiatria, dedica-

-se aos aspectos psicológicos e psicopatológi-

cos que surgem com o processo do envelhe-

cimento. Muitas vezes, queixas sistemáticas, dores 

físicas, falhas de memória, indisposição nas ativida-

des do dia a dia são encarados como algo normal da 

“idade”, o que nem sempre é verdade, pois, na terceira 

idade, doenças mentais como depressão e ansiedade 

podem não apresentar seus sintomas clássicos, como 

a melancolia/tristeza.   

Envelhecer é um processo natural, e com ele há algu-

mas perdas funcionais. Já o envelhecimento com a pre-

sença de doenças foge do padrão de desgaste do corpo 

de maneira saudável e requer cuidados. O psiquiatra, 

André Gordilho, destaca que o idoso sadio é participa-

tivo, tem uma vida social ativa e funcional dentro de 

uma limitação natural, de acordo com a idade. 

Uma boa avaliação profissional é imprescindível na 

identificação dos sintomas psiquiátricos na terceira 

idade, que apresentam peculiaridades em relação ao 

adulto jovem. É necessário ter uma atenção especial com 

o declínio cognitivo – presente em quadros demenciais 

(doença de Alzheimer, demência mista e outras), mas 

também em diversas outras patologias  –  que muitas 

vezes podem cursar, com sintomas depressivos, assim 

como os quadros depressivos podem cursar predomi-

nantemente, com comprometimento cognitivo. 

TERCEIRA IDADE

ENVELHECER
“É importante estar atento, buscar uma boa avaliação 

clínica associada a exames complementares (hema-

tológicos, bioquímicos e de imagem) e realizar testes 

neuropsicológicos, o que ajuda muito no diagnóstico 

precoce, na prevenção e na manutenção da saúde e bem-

-estar do idoso”, ressalta o psiquiatra.  

  

Ampliando o cuidado
Para atender às demandas específicas, a Holiste ofere-

ce, desde 2016, o Núcleo da Terceira Idade. Um projeto 

voltado especialmente para os idosos, com ambientes 

adaptados, além de uma equipe multidisciplinar com-

posta por psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacio-

nal, musicoterapeuta, arteterapeuta, educador físico, 

fisioterapeuta, nutricionistas e enfermeiros. 

De acordo com Michelle Campos, terapeuta ocupacio-

nal e coordenadora do Núcleo, as atividades são volta-

das para a demanda específica de cada paciente. Nos 

casos mais graves, que requerem a internação psiquiá-

trica, a Holiste dispõe de toda uma estrutura planejada e 

adaptada para acolher as necessidades específicas desse 

público. O serviço também é oferecido em nível ambula-

torial e domiciliar. “Alguns pacientes idosos apresentam 

déficits de memória, linguagem, atenção, concentra-

ção, raciocínio e na função executiva. Para identificar a 

demanda e atuar de forma efetiva, o Núcleo realiza um 

teste onde é avaliada a função cognitiva do paciente, a 

partir do qual é elaborado um plano terapêutico indivi-

dualizado, com atividades específicas de reabilitação e 

estimulação cognitiva”, explica a coordenadora.    

A ARTE DE

BEM



A GENTE NASCEU PARA CUIDAR | 11

ENVELHECER



12 | REVISTA HOLISTE

Ainda de acordo com Michelle, 

o foco é a reabilitação e autonomia 

do paciente, seja na internação 

integral, no tratamento ambula-

torial (consultório), domiciliar ou 

em hospital dia, onde o paciente 

participa das atividades durante o 

dia e retorna ao convívio fami-

liar à noite. “Quando necessário, 

vamos até a casa do paciente e 

avaliamos se há necessidade de 

adaptação dos ambientes. Orienta-

mos cuidadores e familiares sobre 

como promover a independência 

e funcionalidade do paciente atra-

vés das atividades do dia a dia”, 

complementa Michelle. 

Lazer e diversão
Sendo uma das formas de promo-

ver aos pacientes o resgate da sua 

autonomia funcional, sua reinser-

ção e readaptação ao ambiente so-

ciofamiliar, o Núcleo desenvolve 

atividades externas, como idas a 

cinemas, museus, supermercados 

e restaurantes. Conforme explica o 

médico psiquiatra André Gordilho, 

o estímulo cognitivo e algumas 

atitudes são determinantes no 

processo de envelhecimento sau-

dável e na recuperação do paciente 

idoso. “É necessário ressignificar o 

passado e manter-se no presente, 

com o cérebro ativo para reduzir 

ao máximo o déficit cognitivo. Ler 

muito, assistir filmes, planejar 

novas metas, ainda que esteja no 

auge dos 80 anos. O idoso pode 

e deve gerir sua própria vida, ser 

produtivo, capaz de realizar as 

atividades do dia a dia com maior 

disposição, praticar atividade 

física e, sobretudo, manter um 

vínculo social, afetivo e familiar 

ativo”, conclui.
ANDRÉ GORDILHO  
Psiquiatra

LER MUITO, ASSISTIR FILMES, 
PLANEJAR NOVAS METAS, AINDA QUE 
ESTEJA NO AUGE DOS 80 ANOS. O IDOSO 
PODE E DEVE GERIR SUA PRÓPRIA VIDA...”

TERCEIRA IDADE
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Mesmo não sendo capaz de curar qualquer tipo 

de transtorno mental, uma boa alimentação é pri-

mordial para melhorar a disposição física e psico-

lógica dos pacientes idosos. Assim, seguindo sua 

proposta terapêutica de melhorar a qualidade de 

vida dos seus pacientes, a Holiste conta com um 

programa nutricional especialmente preparado 

para os idosos. 

De acordo com a nutricionista responsável, Joy-

ce Souza, o trabalho vai além de nutrir o paciente.  

O cardápio exclusivo, composto por seis refeições 

diárias, vai desde o desjejum até a ceia. As pre-

parações são compostas de alimentos ricos em 

vitaminas, minerais e fibras, de acordo com as ne-

cessidades diárias (DRIs) dessa fase da vida. “Em 

alguns casos, quando necessário, prescrevemos 

mais refeições. Por exemplo, quando o paciente 

está em um processo de depressão grave, onde 

não consegue se alimentar com a dieta branda 

(alimentos consistentes), oferecemos uma dieta 

inicial de consistência pastosa à líquida, com até 

oito fracionamentos por dia. Dessa forma, con-

seguimos não só evitar a perda de peso, mas a 

manutenção e até um ganho de peso adequado à 

sua faixa etária”, revela Joyce Souza.

Outro ponto importante apontado pela nutricio-

nista está associado aos eventos sociais, quando 

os alimentos típicos aos festejos, a exemplo do São 

João, podem ser facilmente adaptados para o idoso 

hipertenso ou diabético, não os excluindo das festi-

vidades tradicionais. “Aqui na Holiste, por exemplo, 

o paciente não deixa de curtir a festa por conta da 

hipertensão ou diabetes. A nutrição deve estar aten-

ta à demanda e resgatar algum hábito alimentar que 

este paciente tenha, para que se sinta confortável 

em sua estadia na internação”, afirma.

Assim como o olfato, o paladar é um dos sentidos 

capazes de despertar memórias e promover sensa-

ções de bem-estar e, nesse ponto, a nutrição, mais 

uma vez, entra como um forte aliado no processo de 

recuperação do paciente.

“Sabemos que a alimentação não tem o poder de 

curar nenhum tipo de transtorno psiquiátrico, mas 

pode fazer com que o paciente tenha o simples pra-

zer de levantar da cama para realizar a refeição que 

ele estava desejando no momento. Um bolo de ca-

rimã com café no final da tarde, por exemplo, pode 

remeter, para um idoso, uma lembrança da infância, 

o que neste momento pode ser um excelente coad-

juvante em seu tratamento”, finaliza a nutricionista.

O PRAZER QUE VEM DO PALADAR

JOYCE SOUZA  
Nutricionista

SABEMOS QUE A ALIMENTAÇÃO NÃO TEM O PODER DE 
CURAR NENHUM TIPO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO, MAS 
PODE FAZER COM QUE O PACIENTE TENHA O SIMPLES PRAZER 
DE LEVANTAR DA CAMA PARA REALIZAR A REFEIÇÃO QUE ELE 
ESTAVA DESEJANDO NO MOMENTO. UM BOLO DE CARIMÃ COM 

CAFÉ NO FINAL DA TARDE, POR EXEMPLO, PODE REMETER, PARA UM IDOSO, UMA 
LEMBRANÇA DA INFÂNCIA, O QUE NESTE MOMENTO PODE SER UM EXCELENTE 
COADJUVANTE EM SEU TRATAMENTO”
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TERCEIRA IDADE

GINÁSTICA
DA MENTE
ATIVIDADES ESPECÍFICAS ESTIMULAM E RECUPERAM 
AS FUNÇÕES COGNITIVAS DE PACIENTES IDOSOS 
ACOMETIDOS POR TRANSTORNOS MENTAIS, 
AMPLIANDO SUA AUTONOMIA E BEM-ESTAR

A
lém dos sintomas comuns 

aos transtornos mentais, 

pacientes da terceira 

idade têm de enfrentar 

outras condições clínicas 

comuns a essa fase da vida, como 

hipertensão, diabetes, osteoporose 

etc. A perda cognitiva é um quadro 

bastante recorrente em pessoas 

da terceira idade, principalmente 

naquelas portadoras de transtor-

nos mentais, pois a doença mental 

acelera e potencializa o processo de 

perda cognitiva. Mas um novo pro-

grama de estimulação cognitiva tem 

mudado a realidade dos pacientes 

idosos da Holiste.

Denominado de Ativamente, o 

programa dedica-se a promover a 

saúde do indivíduo e contribuir 

para sua autonomia, através de 

atividades que estimulem suas 

funções cognitivas. Em muitos 

casos, é possível recuperar funções 

que tinham sido deterioradas pela 

doença; noutros, as atividades con-

seguiram conter o avanço da perda 

cognitiva, preservando a funcionali-

dade do paciente.

Como funciona
Primeiro, a equipe analisa as necessi-

dades do paciente por meio de testes 

práticos e entrevistas com o próprio 

paciente e sua família. “Modelamos 

o programa de forma personalizada, 

focando especificamente as necessi-

dades e dificuldades de cada paciente”, 

diz a psicóloga Raíssa Silveira. Depois, 

o paciente atende às sessões de esti-

mulação cognitiva, que acontecem de 

duas a três vezes na semana, depen-

dendo da gravidade do caso. O progra-

ma tem duração mínima de quatro 

meses e, a cada finalização de ciclo, é 

realizada uma análise dos resultados 

e reavaliação do paciente.
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Entre as habilidades medidas, es-

tão a memória; linguagem; atenção; 

praxias, ou seja, a capacidade de 

executar movimentos; gnosias, que 

são as capacidades perceptivas; e, 

por fim, as funções executivas e de 

planejamento de objetivos.

Multidisciplinaridade
Pequenas melhorias, ou mesmo a 

estabilização das funções cogniti-

vas, podem ser consideradas ganhos 

de saúde significativos. Exercícios 

multidisciplinares estimulam a 

criatividade, a capacidade física, 

mental e sociocognitiva, possibili-

tando maior independência na rea-

lização das atividades da vida diária. 

De acordo com a psicopedagoga e 

musicoterapeuta Nadja Pinho,

A ARTETERAPIA É UM INSTRUMENTO PODEROSO NA ESTIMULAÇÃO 
COGNITIVA, TRABALHANDO FORMAS, CORES, PERSPECTIVAS, CAPACIDADE 
DE ABSTRAÇÃO DO PACIENTE, O QUE O AUXILIA NO RECONHECIMENTO DE 
PADRÕES, NA ELABORAÇÃO DE IDEIAS E ESTRATÉGIAS PARA A RESOLUÇÃO 
DOS PROBLEMAS DE SEU DIA A DIA”

 “a musicoterapia, por exemplo, 

estimula a expressão e a movimen-

tação corporal, o ritmo da passada, 

ao mesmo tempo em que resgata as 

memórias emotivas do paciente, que 

se relacionam com as músicas utili-

zadas nas sessões, por exemplo”.

A arteterapia também faz parte 

do programa, como explica a 

arteterapeuta Narajane Oliveira: 

“A arteterapia é um instrumento 

poderoso na estimulação cognitiva, 

trabalhando formas, cores, pers-

pectivas, capacidade de abstração 

do paciente, o que o auxilia no 

reconhecimento de padrões, na 

elaboração de ideias e estratégias 

para a resolução dos problemas de 

seu dia a dia”, pontua.

Os resultados da pri-

meira etapa do programa 

corresponderam às expec-

tativas da equipe: cerca de 

70% dos idosos apresen-

taram aumentos quanti-

tativos e qualitativos de 

suas funções cognitivas. 

Houve, também, uma me-

lhora da qualidade de vida 

em 90% dos pacientes.

“Após a participação no 

programa, foi observada 

uma maior autonomia, 

independência e capacida-

de de escolha do indiví-

duo.  Com a inserção de 

uma rotina de atividade 

significativa vieram novos 

padrões de vida, o que 

permitiu aos idosos um 

envolvimento ativo, maior 

funcionalidade, participa-

ção social, bons hábitos de 

saúde e poder de escolha, 

desde as mais simples às 

mais complexas”, lista Mi-

chelle Campos, terapeuta 

ocupacional e coordena-

dora do núcleo da terceira 

idade da Holiste.

RESULTADOS

NARAJANE OLIVEIRA  Arteterapeuta
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RANHURA

A
s pupilas se dilatam. Uma inquietação enor-

me começa a tomar conta do corpo, segui-

da de irritação e muito nervosismo; quem 

nunca passou por um momento de fissura 

que atire a primeira pedra. Seja um desejo 

intenso por uma comida, uma vontade grande de com-

prar algo que não caiba no orçamento, a incapacidade 

de parar de jogar em um cassino mesmo após perder 

grandes somas de dinheiro; enfim todos esses compor-

tamentos estão relacionados à fissura.

Agora, vamos exponenciar essa sensação, imaginan-

do um dependente químico. “É involuntário. Muitas 

vezes surge simplesmente. Há casos de pessoas que 

já passaram pelo processo de abstinência, tem mais 

de um ano sem usar droga, mas algum ‘gatilho’, como 

uma cena na televisão ou algo que alguém fale, faz 

com que desperte um desejo intenso pela droga. O 

pensamento se torna tão fixo que se manifesta no 

CRAVING

COLOSSAL
O CRAVING (OU FISSURA) É 
UM COMPORTAMENTO QUE 
ESTÁ RELACIONADO AO FORTE 
DESEJO DE REPETIR UMA 
EXPERIÊNCIA RELACIONADA 
AO CONSUMO DE 
DETERMINADAS SUBSTÂNCIAS, 
DESDE ALIMENTOS, COMO 
O CHOCOLATE, ATÉ DROGAS 
PSICOATIVAS, COMO ÁLCOOL, 
CRACK OU HEROÍNA
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PABLO SAUCE  
Psicólogo

É INVOLUNTÁRIO. 
MUITAS VEZES SURGE 
SIMPLESMENTE. HÁ CASOS 
DE PESSOAS QUE JÁ 
PASSARAM PELO PROCESSO 
DE ABSTINÊNCIA, TEM 
MAIS DE UM ANO SEM 
USAR DROGA, MAS ALGUM 
‘GATILHO’, COMO UMA CENA 
NA TELEVISÃO OU ALGO 
QUE ALGUÉM FALE, FAZ COM 
QUE DESPERTE UM DESEJO 
INTENSO PELA DROGA”

palavra em inglês, craving, quando 

nos referimos à compulsão pelo 

uso de álcool ou drogas, além do 

fato de encontramos mais respaldo 

na literatura técnica internacional”, 

explica, complementando que “o 

termo diz respeito não somente ao 

desejo e à intenção de realizá-lo, 

mas à antecipação dos efeitos com 

a utilização e do alívio dos sinto-

mas relacionados à abstinência”.

O primeiro gole
No geral, esse desejo, de diferentes 

intensidades, está associado ao uso 

de drogas lícitas ou ilícitas, mas 

também pode estar ligado a jogos, 

compras, sexo compulsivo e até 

comida. Isso acontece porque o 

craving está intimamente ligado à 

memória: aquele primeiro momen-

to em que se sente que algo praze-

roso é marcado no cérebro como 

algo bom e que deve ser repetido. 

“Não se sente fissura se você nunca 

tiver usado droga ou vivido a situ-

ação. Ela é desencadeada pós-uso. 

É uma associação mental do prazer 

registrada como afeto e satisfação”, 

explica o psicólogo Pablo Sauce. 

Ele também pondera que a fissura 

se manifesta de diferentes formas 

e intensidades em cada pessoa. 

“Há uma relação entre constância 

do uso, periodicidade e potência, 

e também fatores individuais. 

Alguns possuem maior susceptibi-

lidade biológica/sociocultural do 

que outros ao entrar em contato 

com determinado comportamento 

ou substância.”

Boom
“Quando o paciente apresenta o 

craving, não significa que ele vá 

recair. Porém, nós, que trabalhamos 

com dependência química, sabemos 

o quanto ele influencia a retomada 

do uso das drogas”, fala o psiquia-

tra Luiz Guimarães. Para facilitar o 

entendimento, podemos imaginar 

um soldado com um detonador de 

um míssil teleguiado com alto po-

der destrutivo em mãos, que tem o 

poder de acertar e aniquilar um alvo 

específico a milhares de quilôme-

tros. O craving, no caso, é a vontade 

de acionar o detonador, mesmo em 

tempos de paz. “É uma questão de 

segundos, de apertar um botão e 

detonar na cabeça o consentimento 

à fissura. Por isso é tão importante 

entender esse fenômeno e desen-

volver táticas para o manejo dos 

pacientes nesse estágio, seja na 

internação ou no acompanhamento 

ambulatorial”, complementa. “Se 

a vontade se instala e o paciente 

consente e alimenta o pressuposto 

de que só a droga é que trará satis-

fação, se deixando levar pela ideia 

e não fazendo nada para se desviar 

do caminho, ele está a um passo 

de uma recaída emocional. Todo o 

trabalho terapêutico se concentra 

entre a ideia – seja pela memória, 

lembrança, conversa ou situação – e 

a decisão. O exercício da busca de 

algo que se coloque no intervalo 

entre a concepção e o ato que traga a 

satisfação de outra maneira. A pausa 

para não se deixar cair escravo”, 

detalha o psicólogo Pablo Sauce.  

corpo, embrulhando o estômago, 

causando tonturas e alucinações, 

por exemplo”’, descreve o psicó-

logo Pablo Sauce, coordenador do 

Programa de Dependência Química 

da Holiste (PDQ). Essa sensação é 

denominada pelo termo inglês cra-

ving ou, no nosso bom português, 

fissura. Vocábulo que, por sinal, 

não é aprovado pelo psiquiatra Dr. 

Luiz Guimarães. “A tradução para a 

nossa língua não faz jus à relação 

com os hábitos aditivos. Prefiro a 
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Para Ueliton Pereira, também 

psicólogo do PDQ, a munição do 

míssil vem de sentimentos como 

irritabilidade, ansiedade e inquie-

tação. “Eles são disparadores do 

craving. Há uma relação direta entre 

o estresse e a fissura. O paciente, 

ao se expor à situação de estresse, 

favorece muito a fissura”, afirma. O 

psicólogo enfatiza a dificuldade de 

diferenciar a fissura da abstinência, 

ansiedade pura ou aquela que está 

ligada à falta da droga. “A abstinên-

cia produz sintomas físicos ligados 

diretamente à falta específica da 

substância química. O craving é 

algo manifestado pelo pensamento, 

não tendo a ver com substâncias. 

É como se fosse uma resposta 

mental da dependência. Assim, não 

aparece de forma igual em todos, 

variando, também, de acordo com a 

substância da adição. O usuário de 

álcool, por exemplo, possui sinto-

mas diferentes da cocaína ou crack. 

É necessário identificar o perfil do 

paciente, em cada caso, para definir 

o tipo de fissura. Na Holiste, traba-

lhamos com todas as dependências 

químicas, causadas por drogas 

lícitas e ilícitas, além de outras 

adições, como jogos, sexo, compras 

compulsivas etc.” O psicólogo Pablo 

Sauce complementa a explicação: “O 

paciente usuário de crack, por exem-

plo, fica muito receoso em dormir 

o sono atrasado de dias e acordar 

com a fissura, com uma ansiedade 

incontrolável. Nesse momento, é 

indicado recorrer à medicação como 

suporte para que ele consiga ficar 

mais calmo e conversar”.

No olho do furacão
Os budistas costumam comparar 

a mente humana com o compor-

tamento de um macaco louco, que 

pula desenfreadamente de galho 

em galho. As imagens e pensa-

mentos que invadem nossa mente 

a todo instante, sem controle, 

são o primata saltitante. Também 

podemos fazer uma analogia com 

um disco riscado, repetindo o 

mesmo ponto da música sem parar. 

O momento intenso de recaída do 

craving é exatamente isso. “Se o 

paciente acabou de chegar, saindo 

LUIZ GUIMARÃES  
Psiquiatra

A ABSTINÊNCIA PRODUZ 
SINTOMAS FÍSICOS LIGADOS 
DIRETAMENTE À FALTA ES-
PECÍFICA DA SUBSTÂNCIA 
QUÍMICA. O CRAVING É ALGO 
MANIFESTADO PELO PENSA-
MENTO, NÃO TENDO A VER 
COM SUBSTÂNCIAS. É COMO 
SE FOSSE UMA RESPOSTA 
MENTAL DA DEPENDÊNCIA”

CRAVING
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vez que o paciente está angustiado e 

consegue comunicar sua agonia, aí 

ele abre o vínculo e está mais dispos-

to a dividir com a gente. O que me 

interessa é localizar a conjuntura que 

o levou à dependência para poder ver 

a porta de saída, pois ela tem a ver 

com a porta de entrada”, acrescenta o 

psicólogo Pablo Sauce.

Cimentando com a palavra
O psicólogo Pablo Sauce relata que, a 

depender de como o paciente chegou 

à clínica, a dificuldade do diálogo ten-

de a ser maior. “Se veio a contragosto, 

trazido pela família, o comportamen-

to é de confronto, de reclamar e não 

comparecer. Muitos casos vêm por 

conta própria, mas não estão abertos 

para conversar. Isso dificulta muito 

a abordagem.” O psicólogo Ueliton 

explica que as atividades terapêuticas 

do programa de dependência quí-

mica envolvem quatro abordagens: 

atendimentos individuais, atendi-

de um longo período de uso, não 

temos como trabalhar estratégias de 

prevenção do craving, porque a fissura 

é parte de um todo. A sensação é bem 

forte no corpo, e o paciente ainda não 

consegue pensar e refletir. O nosso 

foco é ajudá-lo a suportar a ansieda-

de e angústia”, descreve o psicólogo 

Ueliton Pereira. Complementando, o 

psicólogo Luiz Guimarães afirma que 

“quando o paciente está no registro 

da compulsão, ele não consegue 

conversar, pois as sensações corpo-

rais são muito intensas. Ele não sabe 

o que quer e fica bastante inquieto. 

Nesse momento, a medicação entra 

para estabilizar os sintomas físicos; 

no segundo momento, com o quadro 

minimamente estabilizado, dá-se 

lugar à palavra”. Assim, fica nítido 

que o processo de recuperação de um 

adicto é lento, composto de etapas 

diferentes que respondem a objetivos 

diferentes, e que é preciso tratar não 

somente os sintomas graves: “uma 

mentos com as famílias, grupos e os 

acompanhamentos terapêuticos. Há, 

também, equipes que abordam temas 

distintos, como desintoxicação, como 

lidar com a internação, abstinência e 

fissura. “Nos grupos, o paciente fala 

muito sobre sua inquietação inicial 

com as drogas, além de trocar experi-

ências, sugestões de medicamentos, 

praticar exercícios físicos, música ou 

qualquer atividade que concorra com 

a compulsão e o mantenha ocupado. 

É um momento para compartilhar 

experiências e esvaziar um pouco a 

intensidade do vício”, detalha, con-

tando que “já houve casos de disparo 

da fissura no meio de uma sessão de 

grupo, por estarem falando sobre a 

droga. O paciente sentiu um embru-

lho no estômago e vontade de usar, 

mas por estar no grupo e poder falar, a 

sensação final foi de apaziguamento. 

Ali mesmo, durante a atividade, ele 

teve o recurso da fala, que o impediu 

de recorrer ao uso da droga”, finaliza.
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PSICOEDUCAÇÃO
A 

psicoeducação é uma 

abordagem terapêutica 

que busca promover ao 

paciente, e seus familiares 

e cuidadores, uma amplia-

ção do conhecimento sobre a sua 

doença e o processo de tratamen-

to. A aplicação da psicoeducação 

contribui para uma melhora efetiva 

no quadro de pacientes já adoeci-

dos, além de auxiliar a prevenção de 

novas crises. “Se o paciente entende 

a doença e seu processo, ele conse-

guirá evitar os sintomas que podem 

desencadear crises, por exemplo, e 

se cuidar melhor”, explica o psicólo-

go Marcelo Magneli.

Comparando com situações 

do cotidiano, é como se a técnica 

auxiliasse a entender e lidar melhor 

com as angústias inerentes ao ser 

humano, como se a pessoa apren-

desse a pensar, corrigir pensamen-

tos distorcidos e focar sua atenção 

no que funciona em sua vida. De 

HOSPITAL DIA

ALÉM DE ESTIMULAR 
A INTEGRAÇÃO SOCIAL, 
O TRABALHO REALIZADO 
NO HOLISTE DIA TAMBÉM 
DESENVOLVE A PSICOEDU-
CAÇÃO, POIS MESMO OS PA-
CIENTES QUE NÃO ESTÃO EM 
UMA CRISE GRAVE NECES-
SITAM CONSCIENTIZAR-SE 
SOBRE SUA DOENÇA”

PSICOEDUCAÇÃO

LÍVIA BRANDÃO  
Terapeuta ocupacional e coordenadora 
do Holiste Dia

acordo com Magneli, apesar das 

variadas técnicas à disposição da 

psicoeducação, sempre se mantém 

em perspectiva a afirmação do pai 

da psicanálise, Sigmund Freud – 

“aquilo que está inconsciente deve 

advir à consciência para que a cura 

aconteça. Ao tomarmos consciência 

de algo, controlamos este algo, mi-

noramos os efeitos nefastos daquilo 

que não era conhecido. Eu enten-

do que o tratamento de qualquer 

transtorno pode ter bons resultados 

com um bom trabalho de psicoe-

ducação, pois o que está em jogo é, 

em primeiro lugar, a disposição do 

paciente em pensar, escutar e falar 

sobre o que lhe faz sofrer”, revela.

Para todas as situações
Conforme afirma Lívia Brandão, te-

rapeuta ocupacional e coordenadora 

do Holiste Dia, estudos demonstram 

a eficácia da psicoeducação como 

suporte no tratamento de várias 

patologias, sejam elas físicas, men-

tais e/ou clínicas. “É um recurso 

O CAMINHO PARA O 
AUTOCONHECIMENTO E A SUPERAÇÃO
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PSICOEDUCAÇÃO
PSICOEDUCAÇÃO

terapêutico que pode ser utilizado 

no tratamento da dependência 

química, disfunções cognitivas, 

transtorno de ansiedade, bipo-

laridade, transtorno do estresse 

pós-traumático, entre outros 

diagnósticos. A psicoeducação é 

uma ferramenta de autoconheci-

mento sobre o próprio processo 

de adoecimento, que permite ao 

paciente uma real percepção dos 

prejuízos causados pelo transtor-

no mental, pela sua postura ante 

o problema”, declara.  

A Holiste realiza grupos psicoe-

ducativos que desempenham um 

papel fundamental no tratamento 

dos transtornos mentais, tanto 

para pacientes da internação in-

tegral como para aqueles tratados 

em hospital dia (HD). “Além de 

estimular a integração social, o 

trabalho realizado no Holiste Dia 

também desenvolve a psicoedu-

cação, pois mesmo os pacientes 

que não estão em uma crise grave 

necessitam conscientizar-se sobre 

sua doença”, afirma Lívia Brandão.

Itatiara Xavier, também tera-

peuta ocupacional da Holiste, 

destaca que a psicoeducação pode 

ser individual ou em grupo, por 

meio de informações sistemá-

ticas e didáticas sobre o trata-

mento. “Sempre com objetivo de 

possibilitar ou instrumentalizar o 

paciente a enfrentar as situações 

e questões práticas colocadas pelo 

transtorno. Essas intervenções 

são estendidas aos familiares 

para que, juntos, compreendam 

e deem sentido à experiência 

vivida, tornando o cotidiano mais 

leve e prático”, conclui.

PSICOEDUCAÇÃO
NA CONTRAMÃO
O psicólogo Marcelo Magneli ainda explica 

que, no Holiste Dia, é realizado um trabalho 

de “psicoeducação às avessas”. “Ao invés de 

levarmos a teoria sobre uma determinada 

doença, tentando encaixar a realidade do 

paciente nos parâmetros gerais, escutamos 

os pontos particulares que constituem o 

próprio modo de ser de cada indivíduo e 

estabelecemos, juntos, um caminho para 

o entendimento desse processo de adoeci-

mento específico.” 

Entre as estratégias utilizadas, um encontro 

promovido nas tardes de quarta-feira, batiza-

do de “Grupo Limites”, debate questões, como: 

o que há de excessivo em mim e que me faz 

sofrer? Como isso se expressa em minha vida? 

Quais meios tenho utilizado para tratar disso? 

Ainda que não possamos falar em garantia 

de sucesso, a psicoeducação revela-se, sem 

dúvida, um grande sustentáculo do tratamen-

to em saúde mental, uma vez que permite ao 

paciente conhecer não somente o seu trans-

torno e as limitações a ele relacionadas, mas 

também sua capacidade de enfrentamento e 

potencialidades enquanto indivíduo.

SEMPRE COM OBJETIVO DE POSSIBILITAR 
OU INSTRUMENTALIZAR O PACIENTE A 
ENFRENTAR AS SITUAÇÕES E QUESTÕES 
PRÁTICAS COLOCADAS PELO TRANSTORNO”

ITATIARA XAVIER  
Terapeuta ocupacional
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O
s transtornos mentais afetam 

várias dimensões da vida do 

paciente: sua saúde mental, 

seu quadro clínico geral, sua 

relação com o corpo e seu 

posicionamento social (estudo, trabalho, 

amizades, relação com familiares  etc.) e 

até mesmo sua capacidade de estabele-

cer planos e metas para a própria vida. 

Nos momentos de crise, a internação 

psiquiátrica é fundamental para con-

ter a agudização dos sintomas até que 

a pessoa recupere o funcionamento 

normal de sua mente. Mas o que 

fazer quando alguns desses sintomas 

permanecem mesmo após longos 

períodos de internação?

Quando um ou mais sintomas 

persistem após diferentes abordagens 

terapêuticas, de modo incapacitante, 

impedindo o paciente de desenvolver 

suas atividades laborais, acadêmicas 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

UMA NOVA
A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
PODE TRANSFORMAR A VIDA DE 
PACIENTES CRÔNICOS E SEUS 
FAMILIARES, NA MEDIDA EM QUE CONSTITUI UMA NOVA MORADA, COM 
NOVAS POSSIBILIDADES DE VIDA PARA ESTES INDIVÍDUOS

ou socioculturais, o transtorno 

torna-se crônico. Significa que as 

medicações e outras abordagens 

terapêuticas conseguem reduzir a 

gravidade dos sintomas, mas não 

afastá-los definitivamente. 

Essa situação termina sendo 

muito desgastante para a família, 

que muitas vezes não consegue 

manejar o paciente dentro do 

contexto familiar e realizar os 

cuidados especializados. O suporte 

sociofamiliar se torna insuficiente 

para garantir um espaço adequado 

de moradia.  É para esses casos que 

surgem as residências terapêuti-

cas, um espaço assistido onde o 

paciente possa exercer sua indi-

vidualidade, sua cidadania, seu 

convívio social, com todo suporte 

e monitoramento de uma equipe 

especializada em saúde mental.  

   Nesse novo espaço de convivên-

cia, os pacientes são auxiliados em 

sua rotina por psicólogos, psiquiatras, 

terapeutas ocupacionais, acompa-

nhantes terapêuticos, nutricionista, 

médicos clínicos e equipe de enfer-

magem. A equipe oferece atividades 

que contemplam os aspectos físicos, 

psicológicos e sociais do paciente. 

Exercícios e outras atividades de 

consciência corporal auxiliam o 

paciente no cuidado com o próprio 

corpo, mantendo um quadro clínico 

saudável e funcional; os atendi-

mentos  psicológicos trabalham as 

questões individuais do paciente, 

auxiliando  e ressignificando a sua 

relação consigo e com o mundo, 

saindo do funcionamento e re-

petição sintomática; por fim, as 

atividades relacionadas à rotina de 

manutenção da casa ajudam-no 

MORADA
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ISABEL CASTELO BRANCO  
Acompanhante terapêutica e coordenadora da Residência Terapêutica

O HISTÓRICO DE INTERNAÇÕES 
PROLONGADAS E AS SUCESSIVAS CRISES 
CRONIFICAM A DOENÇA E TORNAM O 
PACIENTE INÁBIL SOCIALMENTE”

a reconstruir o conceito de lar, de 

convivência mútua, desenvolven-

do sua ressocialização através do 

núcleo da residência.

A psicóloga Caroline Severo, coor-

denadora da Residência Terapêutica 

da Holiste, ratifica a importância 

desse tipo de abordagem: “Diante da 

cronificação da doença e dos longos 

períodos de internação por causa das 

crises, o paciente perde a referên-

cia de lar, de sua individualidade. 

Através das reflexões e intervenções 

nas atividades cotidianas, do lazer e 

de eventos coletivos, incentivamos 

a autonomia, a responsabilidade e a 

sua reinserção social”, acrescenta.

De acordo com a acompanhante 

terapêutica Isabel Castelo Branco, 

também coordenadora da residência 

da Holiste, todo o trabalho é feito 

preservando a individualidade do 

paciente, considerando as atividades 

que ele já realizava antes de entrar 

na residência: “As rotinas diárias 

são construídas a partir dos hábitos 

cotidianos de cada indivíduo, resga-

tando aspectos que já faziam parte 

dos seus interesses, sua relação 

com o ambiente externo, fazendo 

com que ele participe das ofertas 

e interações que o mundo oferece, 

ampliando sua socialização para 

além da residência”, diz.

Cronicidade
Cerca de 3% da população brasilei-

ra apresenta transtornos mentais 

severos e persistentes, segundo o 

Ministério da Saúde. São esses casos, 

com comprometimento do desem-

penho psicossocial e da autonomia 

do paciente, que são considerados 

crônicos. “O histórico de internações 

prolongadas e as sucessivas crises 

cronificam a doença e tornam o pa-

ciente inábil socialmente, trazendo 

um prejuízo significativo na sua rela-

ção com o mundo”, pontua Isabel.

É importante salientar que a croni-

cidade não pode ser um argumento 

para isolar o indivíduo do mundo 

ao seu redor. Uma das diretrizes do 

trabalho na Residência Terapêutica é 

aproximar o paciente da sociedade, 

dos seus afazeres corriqueiros e da 

própria família. Segundo a psiquiatra 

Livia Castelo Branco, “uma família 

presente, independentemente do 

tipo de acompanhamento, contri-

bui com a evolução favorável do 

indivíduo com transtorno mental, 

auxilia na redução das recaídas, 

dos internamentos psiquiátricos, 

melhorando a relação familiar 

como um todo. Exercitar os vários 

tipos de relacionamento promove a 

saúde e até mesmo a cidadania do 

paciente”, pontua.
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IMPORTÂNCIA DA REINTEGRAÇÃO 
SOCIAL E DA DEVOLUÇÃO DA 
AUTONOMIA AO PACIENTE PORTADOR 
DE ESQUIZOFRENIA 

ESQUIZOFRENIA
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Uma nova visão sobre o pacien-

te esquizofrênico tem mudado a 

abordagem terapêutica do próprio 

esquizofrênico, que já não é visto 

como um incapaz, mas como 

alguém que pode manter suas 

atividades cotidianas através de 

C
erto dia, um indivíduo 

não vai trabalhar. Tensão 

e ansiedade tomam conta 

do seu ser. Ele sente que 

algo está acontecendo, 

mas não sabe dizer o que é. Então, 

sem avisar a ninguém, passa o dia 

deitado, tomando café e fuman-

do. A família percebe o seu olhar 

distante, como se estivesse em 

outro mundo. Ele não se importa 

com o que acontece ao redor, não 

cuida da higiene pessoal nem se 

alimenta direito. A breve narrativa 

descreve os sintomas que podem 

estar presentes em um caso de 

esquizofrenia. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde 

(OMS), cerca de 1% da população 

mundial apresenta um quadro de 

esquizofrenia, uma doença ca-

racterizada pela perda do contato 

com a realidade e pela presença de 

delírios e alucinações. Só no Brasil 

são mais de 150 mil novos casos de 

esquizofrenia por ano. 

um acompanhamento profissio-

nal adequado. Todas as etapas do 

tratamento caminham em paralelo à 

iniciativa de reintegrar o paciente à 

sociedade e devolver sua funcionali-

dade. Dentro desse novo paradigma, 

a superação é a meta, materializada 

nos objetivos estipulados para a vida 

do paciente. “A definição tem a ver 

com vencer desafios. Esse deve ser o 

objetivo maior do tratamento de pa-

cientes portadores de esquizofrenia, 

e não apenas a remissão ou redução 

dos sintomas”, afirma a psiquiatra 

Fabiana Nery.

A DEFINIÇÃO TEM A VER COM VENCER 
DESAFIOS. ESSE DEVE SER O OBJETIVO MAIOR 
DO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES 
DE ESQUIZOFRENIA, E NÃO APENAS A REMISSÃO 
OU REDUÇÃO DOS SINTOMAS”

FABIANA NERY  
Psiquiatra
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Remédios são aliados
“O tratamento medicamentoso aju-

da a controlar sintomas de alteração 

do pensamento e comportamento”, 

afirma o psiquiatra Victor Pablo. 

Mas, para evitar que os sintomas re-

tornem ou piorem, os remédios pre-

cisam ser tomados com a frequência 

determinada pelo psiquiatra. De 

acordo com Fabiana Nery, é justa-

mente a regularidade do tratamento 

medicamentoso e o controle dos 

sintomas que vão permitir a conti-

nuidade das atividades e a reinte-

gração social, o que é fundamental 

O quadro “O 
Grito” é uma 
obra de arte 
expressionista 
de autoria 
do pintor 
norueguês 
Edvard Munch, 
e simboliza o 
sentimento de 
angústia do 
ser humano

OS PARENTES SÃO A PRINCIPAL 
PARCERIA PARA QUE O PACIENTE 

CUMPRA O PLANO 
TERAPÊUTICO FORA 
DO AMBIENTE E 
DO CONTEXTO DE 
INTERNAÇÃO”
ROGÉRIO BARROS  
Psicólogo

para reduzir os impactos da doença 

na vida funcional do paciente.

Envolvimento da família
Segundo o psicólogo Rogério Barros, 

a família tem papel fundamental no 

tratamento do paciente por cons-

tituir a esfera social mais próxima. 

“Os parentes são a principal parceria 

para que o paciente cumpra o plano 

terapêutico fora do ambiente e do 

contexto de internação. O psiquiatra 

ou terapeuta apenas tem contato 

com o paciente no momento da 

consulta, o que pode ser muito pou-

co para assegurar a continuidade 

correta do tratamento. O suporte da 

família é fundamental e, quando ele 

é aliado no percurso do tratamento, 

ESQUIZOFRENIA
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ENTENDA A DOENÇA
A esquizofrenia afeta regiões do cérebro 

que estão ligadas à forma como cada um 

entende o mundo. “Geralmente, ocorre 

uma diminuição da função do lobo pré-

-frontal, ou seja, do lugar responsável pelo 

pensamento e associações, e uma hipera-

tividade do sistema límbico, o centro das 

emoções”, explica o psiquiatra Victor Pablo. 

A origem da doença ainda não é totalmente 

conhecida. No entanto, existe um com-

ponente genético importante, de acordo 

com Fabiana. O risco sobe para 13% se um 

parente de primeiro grau for portador da 

doença. “Quanto mais próximo é o grau de 

parentesco, maior é o risco”, pontua. 

Mas a hereditariedade não é a única res-

ponsável por desencadear a doença. Estu-

dos demonstram que a causa pode vir de 

uma combinação de fatores ambientais e 

estrutura química cerebral alterada. 

pode potencializar seus efeitos”, comenta. André Dó-

ria, também psicólogo da Holiste, afirma que durante 

o tratamento é comum que os familiares fiquem con-

fusos não só com o quadro do paciente, mas com seus 

próprios sentimentos em relação a ele. “O paciente, na 

maioria dos casos, é alguém por quem nutrimos afeto, 

expectativas, e tê-lo como alguém que pode oferecer 

risco pode ser perturbador para a família”, comenta. 

“Nesse sentido, a escuta profissional e o gerenciamen-

to de conflitos, mais do que um simples procedimento 

padrão, pode ser de fundamental importância para 

manter a harmonia familiar”, completa.

Outros sintomas
Alucinações, desorganização do pensamento e 

alteração do comportamento fazem parte do con-

junto de sintomas da esquizofrenia. Um dos mais 

comuns é o delírio persecutório, quando o indiví-

duo acredita que está sendo perseguido e obser-

vado por pessoas que tramam alguma coisa contra 

ele. Outro sintoma bastante frequente são as aluci-

nações auditivas: “O doente escuta vozes que dão 

ordens e comentam o que ele deve fazer. São vozes 

imperativas que podem levá-lo ao suicídio, man-

dando que pule de um prédio ou de uma ponte, por 

exemplo”, diz Fabiana.

Outro sintoma, este 

mais resistente ao trata-

mento, é a diminuição 

da afetividade, quando o 

paciente reduz a capa-

cidade de sentir alegria 

ou tristeza condizentes 

com a situação externa. 

“Existem, ainda, os sin-

tomas cognitivos, como 

baixo funcionamento 

intelectual, dificuldades 

para manter-se focado 

ou prestar atenção em 

atividades cotidianas, 

além de apresentar pro-

blemas com a memória 

de curto prazo”, lista a 

profissional.
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A ARTE DE
CUIDAR
COMO CUIDAR DAS “FERIDAS” 
MENTAIS? SAIBA COMO 
FUNCIONA O TRABALHO DA 
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
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O 
cenário é de guerra. Eis que 

ela surge, segurando uma 

lâmpada, para cuidar dos 

feridos. A britânica Floren-

ce Nightingale, no século 

XIX, introduziu um novo modelo de 

enfermagem, com um olhar mais 

sensível, atento e precavido. Alguns 

anos depois, na década de 1970, 

as ideias da “Dama da Lâmpada”, 

como era conhecida, permearam o 

ambiente psiquiátrico brasileiro, 

na busca por práticas destinadas ao 

cuidado integral do paciente. Um 

novo conceito para o cuidar, por 

meio de um atendimento singular, 

obedecendo a um viés de multidis-

ciplinaridade, em que se permite a 

harmonia e a integração de profis-

sionais de diferentes áreas. 

A britânica 
Florence 
Nightingale, 
no século XIX, 
introduziu 
um novo 
modelo de 
enfermagem, 
com um olhar 
mais sensível, 
atento e 
precavido

Como as lâmpadas que Florence utilizava para auxiliá-la ao 

examinar um ferido, a enfermagem psiquiátrica atua como um 

guia para o paciente, “iluminando” a escuridão provocada pela 

doença, desde o acolhimento no momento da chegada, pas-

sando pela convivência diária, até as mais diversas atividades, 

como alimentação, banho, atividades terapêuticas e de lazer, 

finalizando a relação apenas no momento de alta. Afinal, o en-

fermeiro mantém um relacionamento intensivo com o pacien-

te, acompanhando-o em toda sua dinâmica diária, avaliando 

seu quadro clínico e estabelecendo contato permanente com 

familiares, respondendo às suas indagações e mantendo-os 

informados quanto à evolução do tratamento.

A ENFERMAGEM É UMA 
ARTE; E PARA REALIZÁ-LA 
COMO ARTE REQUER UMA 
DEVOÇÃO TÃO EXCLUSIVA, 
UM PREPARO TÃO RIGOROSO 
QUANTO A OBRA DE QUALQUER 
PINTOR OU ESCULTOR; POIS 
O QUE É TRATAR DA TELA 
MORTA OU DO FRIO MÁRMORE 
COMPARADO AO TRATAR DO 
CORPO VIVO, O TEMPLO DO 
ESPÍRITO DE DEUS? É UMA DAS 
ARTES; PODER-SE-IA DIZER, A 
MAIS BELA DAS ARTES!”
FLORENCE NIGHTINGALE
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Florence disse: “Eu uso a palavra 

enfermagem na falta de uma melhor. 

Ela tem sido limitada para significar 

pouco mais do que a administração 

de medicamentos e a aplicação de 

emplastros”. No âmbito psiquiátrico, 

tal afirmação se potencializa, pois as 

“feridas” mentais exigem que o papel 

do profissional de enfermagem vá 

muito além do atendimento clínico, 

atuando como importante agen-

te facilitador de comunicação no 

processo da internação psiquiátrica, 

servindo de interligação entre as 

equipes técnicas e os familiares. 

A PSIQUIATRIA 
NOS DEMANDA, TODOS 
OS DIAS A ATITUDES 
E ABORDAGENS 
ESPECÍFICAS PARA 
CADA PACIENTE. 
BUSCAMOS DISCUTIR 
CADA DEMANDA E QUAL 
A MELHOR FORMA DE 
INTERVENÇÃO”

O ENFERMEIRO 
DEVE POSICIONAR-
SE COMO UM AGENTE 
TERAPÊUTICO, E NÃO 
APENAS SEGUIR OS 
PROTOCOLOS CLÍNICOS 
DE ENFERMAGEM”

THAÍS BRITO  
Gerente de enfermagem

DANIELLE MIRANDA  
Supervisora de enfermagem

saindo de sua casa”, pondera a en-

fermeira Danielle Miranda, super-

visora de enfermagem da Holiste. 

Danielle salienta a importância 

dos profissionais de enfermagem 

no processo de recuperação do 

paciente psiquiátrico. Segundo 

ela, é necessário um olhar atento e 

uma escuta diferenciada para que 

o paciente desenvolva um vínculo 

com a equipe. “Essa construção 

inicial da troca vai fazer toda a 

diferença na elaboração do que 

chamamos de aliança terapêutica. 

O enfermeiro deve posicionar-se 

como um agente terapêutico e não 

apenas seguir os protocolos clíni-

cos de enfermagem. Dessa forma, 

haverá uma resposta terapêutica 

mais eficaz”, pontua.

A enfermeira Thaís Brito, gerente 

de enfermagem da Holiste, ratifica 

que as funções destinadas ao pro-

fissional de enfermagem no meio 

psiquiátrico vão além dos “protoco-

los clínicos” relacionados a diversas 

doenças. “Nosso papel extrapola as 

tarefas tradicionais, como verifica-

ção dos sinais vitais, avaliação do 

prontuário, administração de medi-

camentos, da higiene e alimentação 

dos pacientes”, detalha.  

Na Holiste, seguindo a missão 

de participar da reconstituição da 

vida do paciente enquanto indiví-

duo na sociedade, os profissionais 

de enfermagem adotaram atitudes 

conscientes, imediatas e diferen-

ciadas. “A psiquiatria nos demanda, 

todos os dias, a atitudes e aborda-

gens específicas para cada paciente. 

Buscamos discutir cada demanda 

e qual a melhor forma de interven-

ção”, complementa a enfermeira 

Thais Brito.

Aliança terapêutica 
Acolher – do latim acolligere, 

significa “oferecer refúgio”, 

“proteção” ou “conforto físico”, 

“amparar”. É justamente isso que a 

pessoa que está chegando à clíni-

ca para ser internada, acompanha-

da por seus familiares, necessita 

receber do profissional de enfer-

magem. “Estamos em constante 

capacitação para realização do 

atendimento ao paciente com 

transtorno mental, sobretudo du-

rante a etapa de acolhimento, que 

inclui, também, a interação com 

seus familiares, pois o momento 

da internação (involuntária ou 

não) é muito delicado. O pacien-

te está se desligando da família, 

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA



A GENTE NASCEU PARA CUIDAR | 35

ESSES 
PROFISSIONAIS 
CONVIVEM 24 HORAS 
COM OS PACIENTES 
E SÃO OS QUE MAIS 
ESTÃO PRESENTES 
NA VIDA DELES. 
PORTANTO, DEVEM 
ESTAR PREPARADOS 
PARA CUIDÁ-LOS 
E AUXILIÁ-LOS DE 
FORMA ADEQUADA”

Trabalho em equipe 
O trabalho em equipe é fun-

damental no cuidado com o 

paciente.  A equipe de enferma-

gem trabalha em conjunto com 

psiquiatras, psicólogos, tera-

peutas, fisioterapeutas e outros 

profissionais. “Não tem como 

fazer enfermagem psiquiátrica se 

não houver troca e sintonia entre 

as equipes. É imprescindível uma 

comunicação clara, fácil e rápida, 

para que todos entendam a his-

CLÁUDIO MELO  
Psicólogo

tória do paciente e conheçam os 

recursos disponíveis para, a partir 

daí, atuar nas questões que lhe 

são pertinentes”, avalia Danielle.

Cuidando de quem cuida
Para assegurar um atendimento 

nos modernos padrões da enfer-

magem psiquiátrica, a Holiste 

vem investindo na capacitação de 

seus profissionais. Enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e cuida-

dores participam constantemente 

de cursos, especializações, capa-

citações, treinamentos, palestras 

e reuniões técnicas semanais. 

“Além dos investimentos na pre-

paração técnica, visando um aten-

dimento de excelência para os 

pacientes e familiares, cuidamos 

dos nossos profissionais, super-

visionando o comportamento de 

cada um deles, visando sempre a 

melhoria na qualidade da assis-

tência”, acrescenta a gerente de 

enfermagem.

Além do enfermeiro e do técni-

co de enfermagem, a equipe de 

enfermagem da Holiste conta 

com um time de cuidadores, 

profissionais que dão assis-

tência integral ao paciente em 

praticamente todas as ativida-

des de seu dia a dia. Segundo 

o psicólogo Cláudio Melo, sua 

tarefa é cuidar, observar, ouvir

e conversar com os pacientes, 

auxiliando-os na realização 

de suas tarefas diárias – como 

alimentação e banho – assim 

como acompanhá-los nas ativi-

dades terapêuticas, recreativas 

e físicas, para que as execute de 

forma satisfatória.

“Como o cuidador está pro-

tegendo o paciente, algumas 

vezes sua função é erronea-

mente confundida com a de um 

segurança. As pessoas acham 

que ele está ao lado do paciente 

apenas com o intuito de vigiar, 

mas a atuação deles é mais 

abrangente”, explica o psicó-

logo que, durante os cursos e 

treinamentos, tem a preocupa-

ção de ressaltar o real papel dos 

cuidadores: “Na verdade é uma 

mudança de paradigma, pois anti-

gamente eles eram chamados de 

apoio e preferimos adotar o nome 

de cuidador, que reflete a sua real 

função de cuidar”.

De forma poética, o filme Intocá-

veis apresenta a relação entre um 

multimilionário francês tetraplégi-

co e seu acompanhante.

O filme retrata algo que Cláudio 

aponta como um terreno fértil 

para interações terapêuticas que 

podem ajudar o paciente a traba-

lhar questões pessoais e de pro-

moção do convívio social. Nesse 

contexto, o papel do cuidador é 

estratégico: “Esses profissionais

convivem 24 horas com os pa-

cientes e são os que mais estão 

presentes na vida deles. Portan-

to, devem estar preparados para 

cuidá-los e auxiliá-los de forma 

adequada”, sinaliza o psicólogo, 

acrescentando que o cuidador 

deve ter um perfil voltado para 

cuidar do outro, com habilidades 

de compreensão e empatia.

PROFISSÃO CUIDADOR
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SEXUALIDADE

QUANDO O PRAZER SE TRANSFORMA EM DOR
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C
om mais de 70 milhões 

de exemplares vendidos 

em todo o mundo, desde 

que foi lançado em 2011, o 

primeiro livro da trilogia 

50 Tons de Cinza, de autoria da 

escritora britânica Erika Leonard 

James, tem atingido não só recor-

des de vendas, mas corroborado 

para o aumento da venda de pro-

dutos eróticos nos EUA, conforme 

matéria publicada pelo jornal The 

New York Times. 

Tanto sucesso rendeu a Erika 

Leonard James, em 2012, que o seu 

nome consta na lista das 100 pesso-

as mais influentes do mundo pela 

revista Time, o título de personali-

dade editorial do ano pela revista 

estadunidense Publishers Weekly, e 

uma das 100 celebridades mais po-

derosas de 2013 pela revista Forbes.

No Brasil, os romances da escrito-

ra superaram a marca de 3,8 milhões 

de exemplares comercializados em 

menos de um ano. Para quem não 

teve o interesse ou a oportunidade 

de ler a obra erótica ou assistir ao 

filme, o best-seller retrata a apimen-

tada relação entre uma jovem estu-

dante de literatura com o hedonista 

e poderoso empresário, Christian 

Grey, que passa a vivenciar a polê-

mica prática do sadomasoquismo.

Tamanha aceitação do público 

pode ser facilmente compreendida 

se considerarmos o poder que a 

imaginação tem quando está bem 

estimulada. Mas quando a fanta-

sia atravessa a linha de chegada 

da ficção e parte para a realidade? 

Qual o limite entre o saudável e o 

patológico? 

“As parafilias – interesses sexu-

ais não voltados diretamente aos 

genitais ou às preliminares – po-

dem fazer parte do comportamento 

do ser humano para satisfação do 

desejo próprio e do(s) parceiro (s). 

São consideradas normais quando 

envolvem parceiros humanos, com 

características físicas desenvolvidas 

e capazes de consentir o ato sexual. 

Esses casos não são passíveis de in-

tervenção ou qualquer tratamento”, 

conclui a psiquiatra Livia Castelo 

Branco.

Entretanto, é preciso considerar 

que, por trás de “inocentes fetiches” 

e “brincadeiras picantes”, podem 

estar escondidos transtornos de 

sexualidade. De acordo com a psi-

quiatra Livia, quando as fantasias 

ou comportamentos sexuais estão 

associados a sofrimento, vergonha 

ou algum tipo de prejuízo na vida 

da pessoa, ou quando a satisfação 

sexual leva algum risco para outro 

indivíduo, é estabelecido o diag-

nóstico de um transtorno parafíli-

co.  “Pode haver comorbidade com 

outros transtornos mentais, como 

depressão, ansiedade, transtorno 

de personalidade e dependência 

química, que podem ser tratados em 

conjunto “, afirma a psiquiatra.

Entre os transtornos parafílicos, 

estão o frotteurismo, em que há 

excitação ao esfregar-se em uma 

pessoa que não autorizou a aproxi-

mação; a asfixiofilia, quando o indi-

víduo procura excitação sexual pela 

restrição da respiração; o voyeu-

rismo, em que o prazer nasce do 

visual, ao assistir práticas sexuais 

de terceiros; e a pedofilia, preferên-

cia sexual por crianças. 

QUANDO O PRAZER SE TRANSFORMA EM DOR

AS PESSOAS DEVEM 
PROCURAR AJUDA MÉDICA 
QUANDO TIVEREM ALGUM 
TIPO DE SOFRIMENTO 
COM OS SINTOMAS, 
INTERFERÊNCIA 
NEGATIVA EM SEUS 
RELACIONAMENTOS, 
TRABALHO, VIDA SOCIAL, 
QUALIDADE DE VIDA, OU 
CASO COLOQUEM OUTRAS 
PESSOAS EM RISCO DE 
ALGUMA FORMA”
LIVIA CASTELO BRANCO  
Psiquiatra
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Além dos transtornos parafílicos, os transtor-

nos da sexualidade também incluem as disfunções 

sexuais e a disforia de gênero, e um único indivíduo 

pode apresentar mais de um transtorno ao mesmo 

tempo. Os distúrbios merecem uma atenção especial 

quando interferem de forma significativa na vida do 

indivíduo. ”As pessoas devem procurar ajuda médica 

quando tiverem algum tipo de sofrimento com os 

sintomas, interferência negativa em seus relaciona-

mentos, trabalho, vida social, qualidade de vida, ou 

caso coloquem outras pessoas em risco de alguma 

forma”, alerta a psiquiatra.

Disfunções sexuais são caracterizadas pela di-

ficuldade do indivíduo em responder sexualmente 

ou de sentir prazer sexual. Podem afetar o desejo de 

iniciar uma relação, a excitação durante o ato e/ou 

o orgasmo, causando desconforto ou dor durante 

a atividade sexual, com sofrimento na maioria das 

relações.

Já a disforia de gênero se refere ao sentimento de 

profundo desconforto com o gênero atribuído ao 

nascimento e suas características. Tal conflito pessoal 

ficou em evidencia com a personagem Ivana, vivido 

pela atriz Carol Duarte, na novela global A Força do 

Querer. Quem assistiu ao drama, acompanhou o sofri-

mento da personagem e o forte desejo de livrar-se de 

tudo que a remetia ao universo feminino, a exemplo 

dos seios e roupas femininas. Ainda de acordo com 

Livia, “apesar de nem todos os indivíduos terem o 

sofrimento como resultado dessa incongruência, 

muitos sofrem quando não têm acesso a adequações 

físicas por meio de hormônios ou cirurgia”.

Para o psicólogo Ueliton Pereira, as fantasias sexu-

ais são normais e saudáveis para todos os indivíduos, 

sendo elas aprovadas pelas partes que estão em jogo, 

mas jamais quando uma das partes rejeitar ou se sentir 

oprimida ou forçada por fazê-la: “O objetivo principal 

da fantasia sexual é proporcionar prazer para todos os 

envolvidos com o que temos de melhor, que é a nossa 

imaginação. Freud dizia que elas são fundamentais 

no exercício da libido e do tesão, seja entre quem tem 

ou não parceiros sexuais”, explica. A pessoa só deve 

buscar tratamento quando aquela fantasia se torna 

condição indispensável para obter a satisfação sexual, 

quando a pessoa age por compulsão e o ato é usado 

para aliviar angústias reprimidas”, ressalta.

SEXUALIDADE



Tratamentos
Se as patologias são ricas em especifi-

cidades, o tratamento não pode ser o 

mesmo para todos.

Conforme explica a psiquiatra 

Paula Dione, os casos de transtornos 

de disforia de gênero, por exemplo, 

demandam abordagem multidisci-

plinar, pois o paciente necessitará 

ser orientado por profissionais de 

várias áreas. ”O papel do psiquiatra 

será, dentre outras coisas, diagnos-

ticar, tratar e/ou excluir a existência 

de patologias associadas ao evento”, 

afirma. Nesses casos, a psiquiatra 

recomenda que sejam realizadas 

intervenções precoces, com um 

acompanhamento psicológico e 

psiquiátrico. “O objetivo é ajustar o 

paciente mais cedo possível a uma 

vida mais compatível e satisfatória, 

evitando dificuldades de adaptação 

física e psíquica e outras complica-

ções na vida adulta. Os tratamentos 

biológicos (hormônios e cirurgia em 

alguns casos) visam adequar o físico 

do indivíduo à identidade de gênero 

psíquica”, explica.

As disfunções sexuais podem 

ter causas físicas, por este motivo a 

investigação urológica e ginecológi-

ca sempre deve ser realizada. Além 

do tratamento de causas clínicas 

específicas, a adoção de um estilo 

de vida saudável e a psicoterapia 

aumentam o bem-estar e facilitam 

o engajamento em relações com 

maior tranqüilidade. Quando qua-

dros depressivos ou ansiosos estão 

associados aos sintomas sexuais, 

tanto como causa da dificuldade 

sexual quanto como em consequ-

ência do sofrimento que surge, o 

tratamento medicamentoso com 

antidepressivos ou ansiolíticos 

poderá ser adotado. 

Já para os transtornos para-

fílicos, podem ser realizados os 

tratamentos com medicamentos 

e psicoterapia. O tratamento não 

modifica a preferência sexual, mas 

pode controlar a impulsividade, 

reduzir a frequência de fantasias 

sexuais e prevenir recaídas.

De acordo com o psicólogo 

Ueliton Pereira, os transtornos da 

sexualidade tem tratamento. “Às 

vezes, somente a psicoterapia já 

proporciona um processo de ama-

durecimento e conforto pessoal, 

pois constrói um espaço para que 

o paciente fale sobre suas questões 

e dificuldades nas relações sociais 

e familiares. Mas verificamos 

resultados ainda melhores quando 

o tratamento é feito em conjun-

to com o psiquiatra. O trabalho 

multidisciplinar quase sempre se 

mostra mais rico e eficaz”, finaliza.

O PAPEL DO PSIQUIATRA 
SERÁ, DENTRE OUTRAS 
COISAS, DIAGNOSTICAR, 
TRATAR E/OU EXCLUIR A 
EXISTÊNCIA DE PATOLOGIAS 
ASSOCIADAS AO EVENTO”
PAULA DIONE  
Psiquiatra
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INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

LIDANDO
COM OS PAIS
ENQUANTO REFERÊNCIAS PARA OS FILHOS, PAIS E 
MÃES SÃO CONSIDERADOS IMPORTANTES PARCEIROS 
NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

O
s pais ocupam um lugar 

especial na vida da criança 

e do adolescente, servindo 

de exemplo para eles, de 

forma consciente ou não. 

Atuam como figuras representati-

vas, exercendo grande influência 

no comportamento e na formação 

psíquica dos seus filhos, que, por 

sua vez, tomam para si cada ato ou 

palavra dita por eles como valores 

para o fluxo das suas vidas. 

É com esse olhar que a equipe mul-

tidisciplinar do Núcleo Infanto-Ju-

venil da Holiste busca a ajuda dos 

pais e responsáveis na realização do 

tratamento terapêutico dos filhos. 

Para os especialistas, eles são cola-

boradores estratégicos para o resul-

tado positivo da psicoterapia, pois, 

além da representatividade natural, 

cuidam e convivem diariamente 

com as crianças e se relacionam 

com os adolescentes desde quando 

nasceram. Assim, compartilham 

momentos e situações, podendo 

ter mais facilidade de identificar as 

suas demandas. 
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Além disso, pais e responsáveis 

servem como fontes de informações 

importantes para a interpretação 

correta do quadro, fornecendo 

dados que poderão ser confrontados 

com aqueles apresentados pelos pa-

cientes. Seja no atendimento ambu-

latorial, no tratamento em hospital 

dia ou na internação, a família (pais, 

irmãos, avós, tios etc.) e outros cui-

dadores (professores, babás etc.) são 

importantes aliados no tratamento 

terapêutico, funcionando como 

uma grande rede de apoio.

“A participação de pais ou respon-

sáveis é fundamental no processo 

terapêutico, pois eles são referên-

cias para crianças enquanto indiví-

duos em desenvolvimento mental 

que ainda não alcançaram todas 

as suas potencialidades”, explica 

Mateus Freire, psiquiatra do Núcleo, 

acrescentando que esta relação com 

o outro vai refletir no futuro adulto, 

sendo importante não só o envol-

vimento dos pais e responsáveis no 

processo terapêutico, mais do que 

isso, “eles também precisam ter 

suas preocupações e demandas aco-

lhidas, para que consigam ser um 

ponto de apoio para o jovem”.

Como cita a psicóloga Daniela 

Araújo, coordenadora do Núcleo, 

a preocupação inicial dos respon-

sáveis, mesmo estando tomados 

pela emoção e apreensão, deve ser 

bem acolhida, pois é neste contex-

to que são extraídas informações 

valiosas para a composição do plano 

terapêutico. “A criança chega ‘falada’ 

pelos pais ou responsáveis, que 

notam que algo não vai bem com 

ela. Depois, no segundo momento, 

passamos a palavra para a criança”’, 

explica a psicóloga, frisando que a 

participação dos cuidadores, nesta 

etapa, viabiliza “localizar alguma 

coisa que é fundamental para o 

tratamento”.

Já no caso dos adolescentes, o ma-

nejo psicoterápico é diferente. Nessa 

fase de transição, ocorre o desencon-

tro desses jovens com as figuras de 

autoridade, pois eles já são capazes de 

falar sobre si, mostrar suas demandas 

e insatisfações. Na sessão de psicote-

rapia, eles demostram uma postura 

madura, escutam, se responsabilizam 

ou discordam sobre o que os pais 

falam sobre eles.

Aliados nas atividades
terapêuticas 
Na dinâmica das atividades terapêu-

ticas com crianças, os cuidadores 

adultos têm uma missão importante: 

incentivar e ajudar o desenvolvi-

mento das habilidades e competên-

cias do cotidiano, como amarrar o 

sapato, escovar os dentes e utilizar 

os talheres, que são tarefas diárias e 

trabalhadas nas sessões de terapia. Se-

gundo Nadja Pinho, musicoterapeuta 

e psicopedagoga que atende crianças 

com dificuldade de aprendizagem e 

transtornos no processo de adaptação 

escolar, “neste processo de interven-

ção, os pais são nossos parceiros. Eles 

são orientados sobre como trabalhar 

com os filhos em casa, já que as crian-

ças são atendidas, geralmente, na 

clínica apenas uma vez por semana. É 

um investimento grande; tem que ter 

tempo, desejo e condição para colabo-

rar nessa tarefa”, diz a especialista. 

Desse modo, os pais auxiliam 

no cumprimento daquilo que foi 

estabelecido no contrato terapêuti-

co entre o jovem e o profissional de 

referência. “Não adianta a criança ter 

um comportamento comigo e outro 

no ambiente social, pois ela tem que 

ter um padrão, uma rotina, cumprir 

horários e compromissos, manter 

uma disciplina no seu cotidiano, de 

forma a atender às necessidades do 

seu desenvolvimento humano”, afir-

ma Nadja Pinho. 

Os responsáveis podem contribuir 

no incentivo às mudanças de com-

portamento dos filhos. “Uma criança 

que precisa trabalhar a flexibilidade, 

por exemplo, tem que modificar 

determinados comportamentos. Para 

isso, é preciso o incentivo dos pais, 

MATEUS FREIRE  
Psiquiatra

A PARTICIPAÇÃO DE 
PAIS OU RESPONSÁVEIS 
É FUNDAMENTAL NO 
PROCESSO TERAPÊUTICO, 
POIS ELES SÃO REFERÊNCIAS 
PARA CRIANÇAS 
ENQUANTO INDIVÍDUOS 
EM DESENVOLVIMENTO 
MENTAL QUE AINDA NÃO 
ALCANÇARAM TODAS AS 
SUAS POTENCIALIDADES”



através do exemplo, permitindo que 

que elas mudem. Se os responsáveis 

não cumprem os acordos, não fazem 

esse movimento, então o jovem tende 

a cristalizar seus comportamentos e 

não se flexibilizar”, argumenta a mu-

sicoterapeuta e psicopedagoga. 

Itatiara Xavier, terapeuta ocupacio-

nal, compartilha com Nadja a opinião 

sobre a necessidade do compartilha-

mento do cuidado entre a equipe de 

especialistas e o cuidador. Para ela, 

não tem como acompanhar a criança 

e o adolescente sem desenvolver um 

relacionamento com os pais e respon-

sáveis, inserindo-os no tratamento, 

esclarecendo suas dúvidas e cuidando 

de suas emoções e angústias. Temos 

que dividir a responsabilidade, trocar 

as informações e compartilhar o cui-

dado”, complementa ela. 

Com os adolescentes 
Os pais e responsáveis também são 

bem-vindos nas atividades terapêu-

ticas dos filhos adolescentes. Essa 

faixa etária, que gira em torno dos 

10 aos 18 anos, é marcada por uma 

fase de transição que os tornam 

vulneráveis pelos vários papéis 

sociais que precisam ser trabalha-

dos, necessitando de muito recurso 

emocional para se reafirmarem 

como indivíduo. 

Como parte do seu atendimento 

em consultório, Itatiara costuma 

criar, junto aos adolescentes, a 

cartografia do cotidiano, onde é 

mapeada cada atividade do dia e 

identificados os pontos que devem 

ser trabalhados. O adolescente se 

compromete em organizar o horário 

e realizar o cumprimento das ativi-

dades, que incluem o trabalho com 

pintura, argila e artesanato, além do 

manejo dos recursos digitais, como 

redes sociais e jogos eletrônicos, 

que podem ajudar no processo de 

sociabilidade.

“Construímos juntos o Facebook 

e o Instagram, pois a rede social é 

uma realidade. Temos que usar essa 

ferramenta com cuidado, pois, do 

mesmo jeito que pode ajudar, pode 

potencializar um comportamento 

nocivo. Portanto, é importante a 

interferência dos pais e pactos de 

uso para limitar o uso da internet”, 

lembrando que para cada caso é 

criada uma estratégia de trabalho, 

que deve ser compactuada entre os 

envolvidos, construindo o diálogo 

entre pais e filhos, mas sem perder 

de vista o espaço do adolescente.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



Relacionamento saudável
A ajuda profissional é fundamen-

tal para o restabelecimento de um 

diálogo sincero, no sentido de 

modificar o relacionamento entre 

os familiares para algo saudável, um 

trabalho que exige tempo, trabalho, 

dedicação e paciência. 

No entanto, algumas regras de-

vem ser respeitadas e cumpridas 

pelos responsáveis/cuidadores du-

rante o tratamento infantojuvenil. 

É muito comum, na consulta com 

o especialista, adultos apresenta-

rem suas angústias em demasia, 

desejando resultados imediatos 

em relação ao tratamento do 

filho. Esperam a condução do 

tratamento de acordo com as suas 

expectativas e demandas pessoais, 

desconsiderando as necessidades 

pessoais do filho. 

Para os especialistas, é de extrema 

importância ouvir, compreender 

e acolher as queixas dos pais, mas 

sempre considerando que o foco da 

abordagem terapêutica é a criança/ 

adolescente. Esses jovens devem ser 

trabalhados de acordo com o diag-

nóstico e suas demandas pessoais, 

o que leva à adoção de estratégias 

terapêuticas personalizadas. “Temos 

que respeitar a angústia dos pais, mas 

eles devem entender que o compor-

tamento dos filhos não pode estar 

sempre ajustado às suas necessida-

des. É preciso ofertar um lugar ao 

jovem, respeitá-lo enquanto indiví-

duo; e os pais devem reconhecer as 

escolhas, os limites e as condições do 

Pais e responsáveis ficam assustados ao perceberem algum 

comportamento diferente nos filhos. São situações difíceis de 

lidar no cotidiano, como a desobediência, agressividade, menti-

ras recorrentes, postura contestadora ou de isolamento do ado-

lescente, o que de certa forma afeta, também, a vida deles, seja 

no rendimento escolar ou mesmo no relacionamento social. 

Para o psiquiatra Mateus Freire, existe uma espécie de descom-

passo entre aquilo que o adulto acredita e o que de fato está 

acontecendo com a criança/adolescente. “Na verdade, essas 

reações adversas se traduzem em insatisfação ou algo que está 

incomodando no campo emocional, necessitando, portanto, de 

cuidado e atenção”, explica o psiquiatra.

Com a falta de comunicação entre o jovem e o adulto, esses 

comportamentos e emoções tendem a se desenvolver ao longo 

do tempo, com a dificuldade da criança em externar suas emo-

ções. Fatalmente, nessas condições, o distanciamento entre eles 

toma contornos consideráveis, podendo refletir em desajustes 

emocionais em toda a família. 

O LUGAR DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE 

filho. Realizar o tratamento ao modo 

dos pais só atrapalha o processo”, 

analisa a psicóloga Daniela Araújo, 

ressaltando que, gradativamente, pais 

e cuidadores vão sendo trabalhados 

para que possam entender qual é sua 

real função dentro do tratamento.

Nesse contexto, o discurso da 

criança ou adolescente é uma fer-

ramenta estratégica para identifi-

car se seus problemas envolvem, 

também, a relação com os pais. “A 

criança tem certa sinceridade e a 

gente possui meios de saber o que 

está acontecendo com ela, ouvindo 

o que tem a dizer,” sinaliza Mateus 

Freire, pois “não podemos esquecer 

que quem está recebendo o cuidado 

é a criança ou adolescente”, defen-

de o psiquiatra.

DANIELA ARAÚJO  
Psicóloga e coordenadora do Núcleo 
infantojuvenil da Holiste

TEMOS QUE 
RESPEITAR A ANGÚSTIA 
DOS PAIS, MAS ELES 
DEVEM ENTENDER QUE 
O COMPORTAMENTO 
DOS FILHOS NÃO 
PODE ESTAR SEMPRE 
AJUSTADO ÀS SUAS 
NECESSIDADES”
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A
tualmente, as ferra-

mentas digitais são 

uma importante fon-

te de conhecimento 

e, em particular, as 

redes sociais funcionam como um 

importante espaço de relaciona-

mento para as mais diversas gera-

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

REDES SOCIAIS
NA MEDIDA CERTA

ções. No entanto, o uso demasiado 

dessas ferramentas por crianças e 

adolescentes, sem o devido con-

trole dos pais e responsáveis, pode 

expô-los a informações e influên-

cias indesejadas. Nesta entrevista, 

a psicóloga Ethel Poll reconhece a 

internet/rede sociais como mais 

uma opção de informação, entre-

tenimento e relacionamento, mas 

defende o limite de exposição às fer-

ramentas e a prática de um diálogo 

aberto entre pais e filhos “de forma 

‘desarmada’, dispostos a contribuir 

e também aprender com os jovens 

sobre esse universo”’.     

Revista Holiste - Como a rede 

social interfere na educação 

dos filhos?

Ethel Poll  - Não é uma novidade 

que as redes sociais abriram um 

novo espaço e uma nova forma 

de as pessoas se relacionarem, 

e isso tem seu reflexo na vida 

delas. Educar os filhos nesse uni-

verso digital se torna um grande 

desafio, pois é um espaço aberto, 

uma terra sem fim, e nesse meio 

as crianças e adolescentes estão 

sendo diariamente bombardea-

dos com os mais diversos tipos 

de influências e informações, 

muitas vezes sem a mediação de 

um adulto responsável.  

A criança está numa fase de 

construção do seu mundo psíqui-

co, de suas defesas e de estrutu-

ração da sua subjetividade, e nem 

sempre está pronta para absorver, 

compreender e elaborar certas 



A GENTE NASCEU PARA CUIDAR | 45

É MUITO GRANDE A 
PREOCUPAÇÃO DOS 

PAIS COM A QUESTÃO 
DA VIOLÊNCIA NOS DIAS 

ATUAIS; ENGANA-SE 
QUEM PENSA QUE SEU 
FILHO ESTÁ PROTEGIDO 
EM CASA, USANDO SEU 
TABLET, CELULAR OU 

COMPUTADOR”

influências e informações disponí-

veis nas redes.

Já os adolescentes estão numa 

fase de abertura, de ruptura dos mo-

delos parentais e buscas de novos 

ideais e novas referências. 

RH - Como o uso abusivo da inter-

net/rede social pode impactar no 

desenvolvimento social da criança 

e adolescente?  

EP - Precisamos compreender, 

e isso vale para os adultos tam-

bém, que as redes sociais são uma 

ferramenta a mais para interação, 

entretenimento, comunicação e 

informação.  Tornar as redes um 

meio exclusivo para esses fins pode 

gerar, sim, um entrave no desenvol-

vimento de crianças e adolescentes. 

Quando um indivíduo fica conec-

tado à internet, às redes sociais de 

forma abusiva, isso interfere dire-

tamente nas relações e na formação 

dos laços sociais.  A convivência com 

o outro, a formação de laços fora do 

mundo virtual é uma fonte infinita 

de experiências e aprendizados que 

favorecem o desenvolvimento de 

habilidades importantes para estar 

no mundo, devendo ser valorizada e 

estimulada.  A construção e afirma-

ção de habilidades passam por essa 

via de interação com o outro; vamos 

construindo quem somos, perceben-

do nossas capacidades, experimen-

tando nossos limites, vivenciando 

estas relações.  O uso exclusivo ou 

abusivo da internet como forma de 

relacionamento priva a criança ou o 

jovem de outros espaços de intera-

ção, que são de fundamental impor-

tância para o seu desenvolvimento 

físico, psíquico e emocional.    
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RH- Como os conteúdos das redes 

sociais podem interferir na segu-

rança, formação, comportamento, 

das funções cognitivas e emocio-

nal desse público?  

EP - Sem querer demonizar ou 

considerar que as redes sociais são o 

que de pior existe para uma criança 

ou adolescente, mas é de extrema 

importância reconhecermos e 

alertamos sobre os seus riscos, que 

podem, em alguns casos, levar a um 

prejuízo emocional e/ou adoeci-

mento psíquico. A internet captura 

as crianças e jovens de forma muito 

sedutora nessa fase da vida, em que 

a curiosidade está muito aguça-

da. Esse espaço de conectividade, 

muitas vezes sem o crivo de um 

adulto, permite que uma criança 

tenha acesso a conteúdos aos quais, 

no momento, ela não tem estrutura 

psíquica com recursos para elaborar 

determinadas informações, poden-

do gerar angústia, culpa, irritabili-

dade, comportamentos agressivos, 

isolamento, entre outros.

É muito grande a preocupação 

dos pais com a questão da violência 

nos dias atuais. Engana-se quem 

pensa que seu filho está protegido 

em casa, usando seu tablet, celular 

ou computador.  Os crimes digitais 

são uma realidade; violência digital, 

bullyng virtual e pedofilia, que 

tomaram conta das redes, são riscos 

aos quais as crianças e jovens estão 

expostos, e que podem ter grande 

impacto na sua integridade psíquica 

e emocional.  

RH- Como os pais devem abrir 

diálogo com os filhos em meio à 

guerra contra a tecnologia? Eles 

devem estabelecer critérios para 

uso das redes sociais? 

EP - Não acho que se deva travar 

uma guerra contra a tecnologia, 

pois entendo que ela não é o pior 

que pode existir para uma criança 

ou jovem. A tecnologia é uma reali-

dade em nosso mundo, não temos 

como voltar atrás, e também não 

acho que devemos abrir mão dos 

muitos benefícios e facilidades 

que ela nos oferece. Combatê-la, 

obscurece nossa visão de futuro 

e obstaculiza nossa reflexão a 

respeito do tema. É preciso que 

esse tema esteja na pauta do dia, 

precisamos discutir sobre as novas 

mudanças e a melhor forma de 

conduzirmos tudo isso. Os pais 

precisam abrir um diálogo sobre 

esse tema com seus filhos de for-

ma “desarmada”, dispostos a con-

tribuir e também aprender com os 

jovens sobre esse universo. 

Sobre a questão do controle, vejo 

isso de uma forma muito simples, 

é preciso limites! Esses limites irão 

depender muito do tipo de relação 

que a criança e/ou jovem vem esta-

belecendo com esses meios; os pais 

precisam estar atentos para intervir 

na medida certa, se for o caso.  O 

diálogo aberto e franco sempre é o 

melhor caminho.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



A GENTE NASCEU PARA CUIDAR | 47

sinal, um indício de algo que não 

vai bem com aquele jovem, ou seja, 

que ele apresenta dificuldades de 

enfrentamento com o mundo real. 

Nesses casos, diante dessas dificul-

dades, o meio virtual pode ser a sua 

única forma de se fazer presente no 

EP - Os pais precisam se perguntar 

sobre qual o real objetivo e a neces-

sidade desse excesso de exposição.  

É inegável que os filhos são uma 

fonte inesgotável de satisfação e 

orgulho para os pais, e estes que-

rem dividir isto com as pessoas, é 

legítimo e natural. Mas é preciso 

que eles percebam que o excesso 

de exposição de seus filhos nas 

redes sociais pode estar colocando 

em risco a segurança, a integrida-

de física e emocional dos filhos 

que tanto amam, em nome de seu 

próprio narcisismo.   

RH - Como os pais devem agir 

com os filhos que produzem 

vídeos na internet?  

EP - É preciso acompanhar de perto 

as postagens, os comentários, e 

ver como a criança e/ou jovem se 

portam diante dessa ferramenta. 

O jovem precisa ser educado e 

instruído sobre o mundo tecnoló-

gico e virtual, e principalmente ser 

alertado sobre os riscos dessa ex-

posição para lidar com tudo isso de 

uma forma segura e responsável. 

Geralmente, quem produz algo 

na internet o faz buscando segui-

dores, espera ser querido, amado, 

espera que as pessoas gostem 

de suas produções, busca ser 

uma referência, um formador de 

opinião. Conversar com os jovens 

sobre o excesso de expectativas é 

importante para que aprendam a 

administrar suas frustrações e/ou 

decepções diante da rede.

RH - Como substituir a internet/

rede social por outras ferra-

mentas de entretenimento, 

como livros, filmes, atividades 

recreativas etc.?  

EP - Primeiramente, os pais 

precisam refletir sobre seus 

próprios comportamentos diante 

da internet e das redes sociais. 

Não adianta privar a criança ou 

jovem do seu uso se eles mesmos 

chegam em casa e ficam colados 

nos seus computadores, celula-

res ou tablet.  É comum ouvir as 

crianças se queixando do tempo 

que os pais passam no Facebook 

e WhatsApp. Nesse contexto, 

penso que o primeiro passo para 

fazer essa substituição é dar o 

exemplo. Mude também as suas 

ferramentas de entretenimento. 

Outro movimento importante é 

o desacomodar-se para propiciar 

e oportunizar aos filhos novos 

espaços de lazer. Incentivar a con-

vivência com os amigos em casa 

e em outros ambientes também é 

importante. É nas entrelinhas das 

atitudes dos pais que os jovens 

poderão ter a percepção da tec-

nologia como uma ferramenta a 

mais para sua diversão, se dis-

pondo naturalmente para novas 

experiências.  

RH - Os jovens que estão em 

tratamento psicológico devem 

ser privados do uso das redes 

sociais, jogos virtuais, entre 

outras ferramentas?    

EP- É importante abordarmos essa 

questão de forma muito singular. 

Em muitos casos, o uso excessivo, 

a necessidade desmedida de estar 

sempre ligado, conectado às redes 

ou jogos virtuais podem ser um 

OUTRO MOVIMENTO 
IMPORTANTE É O 

DESACOMODAR-SE 
PARA PROPICIAR E 
OPORTUNIZAR AOS 

FILHOS NOVOS ESPAÇOS 
DE LAZER. INCENTIVAR 

A CONVIVÊNCIA 
COM OS AMIGOS EM 
CASA E EM OUTROS 

AMBIENTES TAMBÉM É 
IMPORTANTE”

mundo e de se relacionar. É preciso 

saber fazer essa leitura e tomar 

cuidado ao mexer nisso. É papel do 

profissional avaliar cada caso na 

sua particularidade e orientar os 

pais nesse sentido.  

RH - Muitos pais postam fotos 

e fazem relatos ostensivos dos 

filhos nas redes sociais. Isso deve 

ter um limite? Acha correta tanta 

exposição das crianças?



48 | REVISTA HOLISTE

E SUA EFICÁCIA

NEUROESTIMULAÇÃO

ELETRO-
CON-
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D
e acordo com o relatório 

global apresentado no ano 

passado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 

o número de pessoas que 

vivem com depressão apresentou 

um aumento de 18%, entre 2005 

e 2015. Conforme a publicação 

Depression and other common mental 

disorders: global health estimates 

(Depressão e outros transtornos 

mentais comuns: estimativas glo-

bais de saúde), há 322 milhões de 

pessoas vivendo com esse transtor-

no em todo o mundo. 

No Brasil, o relatório aponta que 

pelo menos 5,8% da população bra-

sileira, o equivalente a 11.548.577 

pessoas, são acometidas pela 

doença, e cerca de 800 mil pessoas 

morrem por suicídio a cada ano. 

Os números impressionam, e a ra-

pidez com que a humanidade vem 

sendo afetada de forma direta pelo 

chamado “mal do século” é assusta-

dora. A boa notícia é que dispomos 

de diversos recursos terapêuticos 

eficazes no combate à depressão, e 

alguns deles são bastante conheci-

dos pelo público.

Utilizada no mundo inteiro, a 

Eletroconvulsoterapia (ECT) é uma 

das grandes aliadas no tratamen-

to da depressão grave e de outros 

transtornos mentais, apesar do es-

tigma que carrega até hoje. “A ECT 

tem índices de eficácia elevadíssi-

mos. Já existem dezenas de estudos 

que comprovam sua superioridade 

em relação ao tratamento medica-

mentoso (que apresentam eficácia 

em torno de 60% e 70%). Nos casos 

de depressões primárias, o sucesso 

do tratamento com ECT fica entre 

FABIANA NERY  
Psiquiatra

A ECT TEM ÍNDICES DE 
EFICÁCIA ELEVADÍSSIMOS. 
JÁ EXISTEM DEZENAS DE 
ESTUDOS QUE COMPROVAM 
SUA SUPERIORIDADE EM 
RELAÇÃO AO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO (QUE 
APRESENTAM EFICÁCIA EM 
TORNO DE 60% E 70%)”

80% e 90%”, afirma a psiquiatra 

Fabiana Nery. 

Ainda de acordo com a psiquiatra, 

a ECT promove uma reorganização 

do cérebro através da liberação e 

reequilíbrio dos principais neu-

rotransmissores relacionados aos 

transtornos mentais, incluindo a 

serotonina, a noradrenalina, a dopa-

mina e o glutamato. 

O tratamento é completamente 

seguro e indolor, feito sob anestesia 

em ambiente hospitalar com toda a 

estrutura de monitoração cerebral e 

cardiorrespiratória (eletroencefalo-

grama, eletrocardiograma e oxime-

tria).  O procedimento  dura entre 5 a 

10 minutos, contando todo o tempo 

com a presença de um psiquiatra, 

um anestesista e um profissional 

de enfermagem. O paciente recebe 

alta no mesmo dia, podendo voltar 

às suas atividades normais minutos 

após o procedimento. Trata-se de 

uma ferramenta bastante eficaz no 

tratamento dos transtornos do hu-

mor, como a depressão e o transtor-

no bipolar e nas psicoses.

Desconhecimento  
Apesar do método ser praticado 

pelos principais hospitais e clíni-

cas psiquiátricas do mundo, a falta 

de um conhecimento mais apro-

fundado sobre o assunto fez com 

que a ECT fosse, por muito tempo, 

incompreendida e equivocadamen-

te associada às torturas com choque 

elétrico realizadas pela ditadura 

militar no Brasil. “É importante 

esclarecer que a pequena descarga 

elétrica utilizada no procedimento 

é realizada sob efeito de anestesia, 

e é necessária para causar uma 

convulsão cerebral controlada. Essa 

convulsão cerebral é indolor e não 

apresenta sinais clínicos muscu-

lares devido ao uso da anestesia. A 

convulsão é monitorada por meio 

de eletroencefalograma (EEG), dura 

alguns segundos, e é fundamental 

para o efeito terapêutico. A eletrici-

dade é, apenas, o meio mais seguro 

para induzir a convulsão cerebral, 

que é a responsável pelo efeito 

terapêutico da ECT. No passado, a 

convulsão cerebral era induzida por 

altas doses de insulina e, portanto, 

oferecia mais riscos aos pacientes. 

Por isso essa técnica foi substituída 

pela indução elétrica”, acrescenta a 

psiquiatra Fabiana Nery.

Para o psiquiatra e diretor clíni-

co da Holiste, Dr. Luiz Fernando 
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Pedroso, a ECT é “o primeiro gran-

de agente antimanicomial” capaz 

de tirar milhões de pessoas de asi-

los e manicômios. Para o médico, 

a técnica tem o poder de recuperar 

muitos pacientes que estão desen-

ganados, marginalizados e inca-

pacitados para o trabalho, pessoas 

que estão com seu convívio social 

e familiar bastante prejudicados 

pela doença. 

 

Segundo o psiquiatra Luiz Fer-

nando, o principal problema é que 

a prática ainda sofre os reflexos do 

movimento antipsiquiatria surgido 

no Brasil no início dos anos 2000: 

“Ainda se associa, de forma bastan-

te deturpada, a ECT aos eletrocho-

ques praticados como mecanismo 

de tortura durante a ditadura mili-

tar. Tal conceito não tem qualquer 

amparo científico, servindo apenas 

como argumento para a militância 

de grupos e que representa um 

total desserviço à população. Além 

de afastar as pessoas de uma tera-

pêutica extremamente eficaz, esses 

movimentos político-ideológicos 

contribuíram para o caos do siste-

ma de saúde mental do país, com o 

fechamento de hospitais e, conse-

quentemente, com o aumento da 

mendicância, dos crimes ligados 

à doença mental e do número de 

pessoas com transtornos mentais 

no sistema penitenciário”, ressalta.

 Há anos defensor da prática, que 

surgiu em meados dos anos 1930 na 

Itália, o médico é responsável pela 

propagação do método na Bahia, 

e lamenta o descaso com o qual o 

LUIZ FERNANDO PEDROSO  
psiquiatra e diretor clínico da Holiste

O SISTEMA DE SAÚDE 
PÚBLICA NO BRASIL 
ANDA NA CONTRAMÃO DO 
AVANÇO DA PSIQUIATRIA”

poder público trata do assunto: “O 

sistema de saúde pública no Brasil 

anda na contramão do avanço da 

psiquiatria. Infelizmente, o gover-

no limitou o acesso da população 

carente ao sistema de saúde mental 

pública, e os planos de saúde tam-

bém não investem. 

Hoje, a ECT é realizada com 

anestesia, avaliação cardíaca e uma 

corrente elétrica com controle de 

intensidade e duração, o que per-

mite uma aplicação segura e eficaz, 

inclusive em idosos e gestantes”. 

O tratamento, de resposta rápida, 

apresenta resultados significativos 

a partir da sexta sessão, em média. 

É indicado após a avaliação do 

psiquiatra, considerando possíveis 

riscos e benefícios. Conforme as 

diretrizes da Associação Psiqui-

átrica Americana (APA), a ECT é 

um tratamento indicado quando 

há necessidade de uma melhora 

rápida e consistente (nos quadros 

de catatonia ou risco de suicídio) 

quando o paciente não responde 

aos medicamentos ou não pode to-

má-los devido a reações adversas. 

NEUROESTIMULAÇÃO
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