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INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA CLÍNICA
A psicologia clínica trata da investigação, da avaliação, do diagnóstico, do
prognóstico, do tratamento,
da reabilitação e da
prevenção das questões
que afetam a saúde mental.
Trata-se de um ramo da
psicologia que versa sobre
as condições que possam
causar
mal-estar
ou
sofrimento às pessoas.
O psicólogo clínico é
um “médico da alma”, ou
seja, graças à sua vocação
e à sua formação ele estará preparado para ajudar as pessoas que o procuram
a retomarem, ou a conquistarem pela primeira vez, o contato delas consigo
mesmas. Ele faz isso utilizando conversas e, principalmente, por meio de um
profundo interesse que é capaz de manter pela pessoa humana do paciente que
está diante dele, com seus sofrimentos, contradições e particularidades.
A psicologia clínica é a disciplina ideal para realizar uma avaliação sobre
qualquer tipo de saúde mental, e assim estabelecer uma análise adequada e até
mesmo um diagnóstico que exija tratamento. Melhor dizendo, esta ciência tem
como objetivo ajudar o paciente a superar um mal-estar interior que lhe faz sofrer
para reforçar seu bem-estar.
Entre os sintomas psicológicos que trata a psicologia clínica, encontramse os transtornos somáticos
(que podem aparecer de
forma aguda ou estar
presentes
de
modo
constante), os transtornos
psíquicos (como a sensação
de receio/medo ou as
preocupações
sem
fundamento)
e
os
transtornos
comportamentais
(a
preocupação
motora,
a
irritabilidade
e
as
perturbações do sono, entre outros).
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Convém mencionar, entre os transtornos somáticos, os sintomas
cardiovasculares (são os mais frequentes, como a taquicardia com palpitações),
os sintomas respiratórios (sensação de falta de ar ou de abafamento), os
sintomas gastrointestinais (náuseas, vômitos) e os sintomas geniturinários
(como a impotência transitória ou os transtornos do ciclo menstrual).
A psicologia clínica é
a parte da psicologia que se
ocupa
em
estudar
transtornos mentais e suas
manifestações
psíquicas.
Essa área inclui (prevenção,
promoção,
psicoterapia,
aconselhamento, avaliação,
diagnóstico,
encaminhamentos,
dentre
outros).
"Entendemos que a
psicologia clínica se distingue das demais áreas psicológicas muito mais por uma
maneira de pensar e atuar, do que pelos problemas que trata. O comportamento,
a personalidade, as normas de ação e seus desvios, as relações interpessoais,
os processos grupais, evolutivos e de aprendizagem, são objeto de estudo não
só de muitos campos da psicologia como também das ciências humanas em
geral".
A psicologia clínica deve considerar-se uma atividade prática e em
simultâneo, um conjunto de teorias e métodos. Pode ser definida como a subdisciplina da psicologia que tem como objetivo o estudo, a avaliação, o
diagnóstico, a ajuda e o tratamento do sofrimento psíquico, qualquer que seja a
causa subjacente.
Habitualmente, o que diferencia a psicologia clínica das outras áreas de
atuação do psicólogo, é, sobretudo, por ser uma prática que consiste numa
observação individual e singular: a escuta clínica. É um o espaço em que o
paciente\cliente se apoia para expressar seus conflitos, medos, inquietações e
sofrimentos a fim de buscar alívio emocional.
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA CLÍNICA
O quadro histórico da Psicologia clínica engloba aspectos resultantes do
pensamento do romantismo, este visto também toda a sua filosofia, juntamente
com os saberes médicos resultantes das perspectivas da psiquiatria.
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Os estudos realizados em busca da genealogia da psicologia clínica se
encontram com as análises sociológicas de Michel Foucalt, sendo que este foi
um grande estudioso das relações de saúde pública e seus profissionais.
No século XVIII, as idéias psicológicas começaram a germinar no seio da
psiquiatria, num primeiro momento sob influência do Romantismo (Victor Hugo,
Stendhal, Baudelaire, etc), que ressaltava o valor da individualidade, ao
implementar o culto do "eu", imprimindo uma
perspectiva subjetivista à área que tinha, até
então, uma ótica puramente mecanicista e
organicista na compreensão dos "distúrbios
nervosos". Depois, o encontro da medicina
com a filosofia, como ocorreu na obra de
Maine de Biran (1766-1824) e Victor Cousin
(1792-1967), propiciou uma visão mais
unitária e psicossomática do homem, tendo
clara influência na interpretação mais
psicológica da psicopatologia. John H.
Jackson, já em 1875, na Inglaterra, formulou
um dos primeiros esquemas descritivos
sobre o sistema nervoso, oferecendo bases
para uma reflexão psicológica que irá influenciar Pierre Janet, Henry Ey e Freud.
Por outro lado, Pinel, em 1793, no
hospital Bicêtre, e dois anos mais tarde na
Salpêtrière, produziu uma revolução no
tratamento dos loucos, ao libertá-los das
correntes nas quais eram trancafiados
como animais, para possibilitar-lhes um
"tratamento moral". Por mais que,
efetivamente, esse novo modelo de Pinel
tenha
representado
um
novo
aprisionamento do louco, agora nas
regras da razão ou nas normas morais
(Foucault, 1991), ele acabou por significar
uma ênfase nos aspectos psicológicos e
relacionais da loucura. Essas e outras
variáveis contribuirão na crescente importância da perspectiva psicológica no
seio da psiquiatria, resultando, no final do século XIX, na consolidação de uma
área específica: a psicologia clínica.

5

Notam-se as necessidades da época para proporcionar o surgimento
desta prática terapêutica,
por
um
lado,
a
desumanidade
dos
tratamentos psiquiátricos
e por outro as mudanças
de percepção sobre o ser
humano, sobretudo, as
concepções filosóficas. O
grande impulso foi à
renovação do tratamento
para com os "loucos", que
com Pinel impulsiona, a partir deste momento, as práticas psiquiátricas de
acorrentamento, tratamento a base de choque, altas dosagens medicamentosas
eram mal vistas pelos profissionais da saúde mental (é claro que uma grande
maioria não vê com bons olhos uma revolução de tratamento do doente mental),
o que possibilitaria se não a total mudança das práticas terapêuticas, o
surgimento de uma nova forma de terapêutica, esta foi então a ferramenta
impulsora para a criação da psicologia clínica.
A psicologia clínica é uma das áreas mais conhecidas do cenário
psicológico, possuindo o maior número de profissionais atuando. Para entender
a definição do que seria a psicologia clínica, a Wikipédia, enciclopédia virtual
acessada mundialmente, define Psicologia clínica da seguinte maneira:
"Psicologia Clínica é a parte da psicologia que se dedica ao estudo dos
transtornos mentais e dos aspectos psíquicos de doenças não mentais. Seus
temas incluem a etiologia, classificação, diagnóstico, epidemiologia, intervenção
(prevenção, aconselhamento, psicoterapia, reabilitação, acesso à saúde,
avaliação)".
Por essa definição entende-se a Psicologia clínica como a sub-área da
Psicologia, mais especificamente referente a terapêutica, em que há a relação
direta Psicoterapeuta-Paciente, Profissional-Pessoa, ou ainda PsicologiaSociedade. A psicologia clínica, é pois, uma prática psicológica de cura, de
tratamento direto com a patologia.
A Psicologia Clínica no Brasil
Em seu livro "A Psicologia no Brasil", Mitsuko Aparecida Makino Antunes
expõe traços que demarcam de forma ampla, o desenvolvimento das
concepções da medicina psiquiátrica no Brasil até a explosão da visão e
terapêutica psicológica no cenário brasileiro.
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Segundo Mitsuko, "o surgimento da
Psicologia Clínica no Brasil está diretamente
relacionado ao desenvolvimento da medicina
brasileira. Assim, as primeiras faculdades de
medicina no Brasil, criadas no Rio de Janeiro
e na Bahia em 1832, foram as primeiras a
produzir materiais científicos concernentes à
Psicologia. Para conclusão do curso de
medicina era exigida do aluno a defesa de
uma tese de doutorado. Entre as teses
defendidas se verifica a presença de alguns
temas correlatos a psicologia, como:
psiquiatria e neurologia. A primeira tese a
abordar um tema psicológico propriamente
dito foi defendida por Manuel Ignácio de
Figueiredo, denominada: "As paixões e afetos d'alma em geral".
Com a crescente preocupação da medicina social acerca da higienização
na sociedade, é criado no
Rio de Janeiro o Hospício
Pedro II em 1842, cujas
práticas
eram
fundamentadas nas ideias
de Pinel e Esquirol, e o Asilo
Provisório para Alienados da
Cidade de São Paulo em
São Paulo. Entre o hospício
do Rio de Janeiro e o Asilo
de
São
Paulo
havia
diferenças
elementares,
como: o primeiro era voltado
para a prática médicopsiquiátricas, já o segundo
era destinado a exclusão dos
doentes mentais.
O século XIX foi à
época em que a Psicologia
começou a adquirir seus
contornos
e
sua
emancipação no Brasil. A
medicina, como criadora de
conhecimentos psicológicos,
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foi grande auxiliadora da Psicologia Clínica. A medida que o pensamento
psicológico evoluía, a prática e o conhecimento da Psicologia se delinearam com
maior clareza, tendo assim contribuído para a inserção da Psicologia Científica
e sua definição como campo autônomo de conhecimento e ação, o que veio a
se concretizar nas décadas iniciais do século XX.
Alguns outros fatores também vieram a somar para a evolução e definição
das práticas psicológicas, tais como:
I. Criação de laboratórios de Psicologia nos Hospícios, na medida em que
esses vieram a ser relevantes produtores de estudos e pesquisas
eminentemente de cunho psicológico.
II. Produção de teses de doutoramento em faculdades de medicina que
abordavam assuntos relacionados a Psicologia.
III. A importância dada ao conhecimento psicológico como instrumento para a
Medicina Legal, a Criminologia e a Psiquiatria Forense.
Portanto, a Psicologia produzida no interior da Medicina estava
estreitamente ligada a Psiquiatria. Contudo, cada vez mais será evidente o
caráter de ciência autônoma da Psicologia."
Sub-divisões da Psicologia Clínica
Com o intuito de especificar de forma mais minuciosa a definição de
Psicologia Clínica realiza-se subdivisões em relação a prática psicoterapêutica.
Essas subdivisões são caracterizadas por ambiente e terapia: Psicologia Clínica
Hospitalar, Psicologia Clínica em consultórios e a Psicologia Clínica aplicada à
instituições (CAPS – Centro de atendimento/atenção psicossocial).
I.
Psicologia clínica
consultórios – Clássica

em

Na Psicologia clínica, um
traço de identificação notável é a
visão de uma psicologia de
profissional-paciente
explícita.
Isto fica mais evidente com as
primeiras técnicas da psicologia
em consultórios particulares,
sobretudo,
na
corrente
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terapêutica pioneira, a psicanálise.
A clínica "tradicional" é um sistema com a sua atenção voltada ao
indivíduo. A resolução das patologias apresentadas pelos pacientes deve ser
resolvida no aqui e agora, sem procedimentos multidisciplinares ou
multiprofissionais, o que é colocado em questão é o fazer da psicologia em sua
singularidade. O Conselho Federal de Psicologia publicou em 2001 a terceira
edição do livro Psicólogo Brasileiro, neste encontra-se na página 19 os critérios
mais frequentes na definição da Psicologia "Clássica ou Tradicional.
Alguns critérios são frequentemente utilizados para definir o "tradicional" ou o
"clássico"em termos de Psicologia Clínica:
• Atividade de psicodiagnóstico e/ou terapia individual ou grupal;
• Atividade exercida em consultórios particulares, restrita a uma clientela
proveniente de segmentos sociais mais abastados;
• Atividade exercida de forma autônoma, como profissional liberal, não
inserida no contexto dos serviços de saúde;
• Trabalho que se apoia em um enfoque intra-individual, com ênfase nos
processos psicológicos e psicopatológicos e centrado em um indivíduo
abstrato e a-histórico;
• Hegemonia do modelo médico, aqui traduzido na aceitação da autoridade
do profissional na relação com o paciente, não se questionando o saber
e a prática a partir de reações do paciente."
Como atesta o trecho retirado do "Psicólogo Brasileiro", a situação da
Psicologia Clássica se encontrava em uma definição direta de ação-resposta,
autoridade profissional, herança da postura médica e em uma clientela
"elitizada", o que vem sendo modificado gradativamente em uma psicologia
clássica popular.
II. Psicologia Hospitalar
Diante da necessidade
evidente de auxílio e alívio do
sofrimento por meio do
ambiente hospitalar, surge a
figura do psicólogo clínico
com a tarefa profissional de
proporcionar bem-estar a
todos os que neste local
estão,
deste
profissional
transparece a Psicologia
Hospitalar da vertente Clínica.
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"Torna-se cada vez mais evidente o fato de que muitas patologias têm seu
quadro clínico agravado por complicações emocionais do paciente. Daí a
importância da psicologia hospitalar, que tem como objetivo principal minimizar
o sofrimento causado pela hospitalização." Visto a importância de um
profissional da psicologia nos hospitais, torna-se indiscutível a sua validade
nestes ambientes e a extrema necessidade destes profissionais para a
recuperação dos enfermos, nos casos terminais a importância está na
elaboração de técnicas que proporcionem melhor qualidade de vida para estes
pacientes.
O objetivo da
psicologia Hospitalar é,
em resumo e amplitude,
"trabalhar os pacientes,
como também seus
familiares, com qualquer
faixa
etária,
em
sofrimento psíquico por
conta da doença, da
internação
e
do
tratamento. Ela não se
limita apenas a assistência, ela também vai para a educação e para a pesquisa.
Na questão da educação ela visa um aperfeiçoamento profissional de outros
profissionais de nível médio ou superior, quanto na pesquisa é tentar
desenvolver novas maneiras pesquisas cientificas na área da saúde, bem como
sua publicação".
De forma ampla, a psicologia hospital proporciona aos indivíduos que no
hospital estão recebendo atendimento, suporte terapêutico para a melhoria do
bem-estar e solução para problemas psicossomáticos, no campo de
profissionais que no hospital atuam, a psicologia clínica proporciona um melhor
desempenho no desenvolvimento de medidas de tratamento e de atendimento
aos enfermos e familiares destes.
III. Psicologia Clínica aplicada às Instituições (CAPS)
A psicologia Clínica aplicada às instituições foi em suma um apelo contra
as condições amorais das clínicas psiquiátricas, bem como a necessidade de
uma higienização moral, o que veio a ser conhecida como higienização Mental.
O alienismo e a teoria da degenerescência introduziram concepções da
loucura e da saúde social que possibilitaram uma revolução psiquiátrica e um
tratamento verdadeiramente mais humano. Pode-se dizer, como afirma alguns
autores, que instituições brasileiras, tais como: O Hospício de Juquery, O
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hospital Nacional de Alienados, a Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro
e as Ligas da Higiene Mental foram instituições que, se não foram o alicerce da
reforma psiquiátrica e logo, da humanização da psicologia clínica institucional,
foram, pelo menos, idealistas em prol desta mudança.
As
características
fundamentais dos CAPS –
Centro
de
atendimento/atenção
psicossocial, sendo que este
é
uma
das
maiores
manifestações brasileira de
mudança no tratamento de
pacientes das antigas clínicas
psiquiátricas.
Os objetivos do CAPS
e seus fundamentos se unem,
proporcionando
uma
concepção consistente do
atendimento destes centros. Segundo o artigo, os CAPS "constituem um serviço
comunitário que tem como papel cuidar de pessoas que sofrem com transtornos
mentais, em especial os transtornos severos e persistentes, no seu território de
abrangência. Devem obedecer a alguns princípios básicos, dentre os quais se
responsabilizar pelo acolhimento de 100% da demanda dos portadores de
transtornos severos de seu território, garantindo a presença de profissional
responsável durante todo o período de funcionamento da unidade (plantão
técnico), e criar uma ambiência terapêutica acolhedora no serviço, que possa
incluir pacientes muito desestruturados que não consigam acompanhar as
atividades estruturadas da unidade.
A atenção do CAPS deve incluir ações dirigidas aos familiares e
comprometer-se com a construção dos projetos de inserção social. Devem ainda
trabalhar com a idéia de
gerenciamento
de
casos,
personalizando o projeto de cada
paciente na unidade e fora dela, e
desenvolver atividades para a
permanência diária no serviço.
Os projetos terapêuticos
dos CAPS devem ser singulares,
respeitando-se
diferenças
regionais, contribuições técnicas
dos integrantes de sua equipe,
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iniciativas locais de familiares e usuários e articulações intersetoriais que
potencializem suas ações. O CAPS deve, ainda, considerar o cuidado intra, inter,
e transubjetivo, articulando recursos de natureza clínica – incluindo
medicamentos -, de moradia, de trabalho, de lazer, de previdência e outros,
através do cuidado clínico oportuno e programas de reabilitação psicossocial.
O CAPS vem ajudando não só os portadores de síndromes, mas também
as famílias dos mesmos, para que saibam agir e reagir mediante as situações
que podem ocorrer.".
Esta definição institui a grande importância destes centros de reabilitação
e atendimento para toda a população, remontando de forma equipada e
humanizada a valorização do indivíduo enquanto ser humano e enquanto
paciente.
CAMPOS DE ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA CLINICA
Sabe-se que a psicologia clínica é uma especialidade da ciência
psicológica, esse profissional está habilitado para realizar atendimentos ou
psicoterapias, ficando livre para o psicólogo optar por uma abordagem teórica
que irá embasar e nortear a sua prática.
A
identidade
do
psicólogo clínico define-se
pelo domínio de teorias,
métodos compatíveis entre si,
cujo objetivo é tentar atingir a
“verdade”
psicológica
do
sujeito observado para se
poder direta ou indiretamente
encetar um processo de
intervenção.
O psicólogo clínico está
apto a realizar atendimentos
com diversas demandas e faixas etárias, bem como atendimentos voltados à
crianças, adolescentes, adultos, idosos, famílias. Assim, os seguintes
atendimentos podem acontecer tanto a nível individual quanto grupal, como o
objetivo de auxiliar os sujeitos a se conhecerem melhor e a lidar de forma mais
assertiva com seus conflitos e tomada de decisões.
O principal do trabalho desse profissional é esclarecer aquilo que
caracteriza o ser psicológico. Nesse ponto, é necessário ter um bom
embasamento teórico-clínico que confira sentido ao que é observado, bem como
um conjunto de métodos estratégicos para bem conduzir o processo terapêutico
e ajudar na resolução dos problemas.
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O campo de atuação da psicologia clínica é um dos maiores para a atuação do
profissional da psicologia, incluindo:
✓
✓
✓
✓
✓

Saúde mental da criança, do adulto e da terceira idade
Problemas de aprendizagem
Distúrbios emocionais
Abuso de álcool e drogas
Psicologia da saúde mental

Embora os psicólogos clínicos estejamos inseridos no campo da saúde, em
geral, e da saúde mental, em particular, é importante saber que os psicólogos
não receitam remédios.
Pela lei brasileira, os psicólogos não podem receitar nenhum medicamento.
Se há a necessidade do
uso de alguma medicação,
o psicólogo encaminha o
paciente para o psiquiatra
ou
para
o
médico
especialista.
Todo psicólogo que
atue na área da psicologia
clínica tem ao seu dispor
conhecimentos teóricos e
técnicas que auxiliam na
melhora do paciente.
Podem não saber exatamente como será o desenrolar de um tratamento
e não podem assegurar que os resultados esperados com certeza serão
atingidos, mas com a experiência profissional e a acadêmica dá uma sólida base
para a prática clínica.
As abordagens com as quais trabalha-se na psicologia clínica são:
Psicanálise: que se baseia nas teorias de Sigmund Freud e colaboradores. No
consultório, muitos utilizam o divã. O conceito mais fundamental é o de
inconsciente.
Cognitivo-comportamental: que se baseia nas teorias do comportamentalismo
(behaviorismo), de Skinner, por exemplo, e do cognitivismo. O psicólogo que
utiliza esta abordagem busca entender o comportamento do paciente, com
relação ao ambiente em que este vive e o modo como ele entende (e sente) a
relação ambiente-comportamento.
Humanismo-existencialismo: que se baseia nas teorias de humanistas como
Carl Rogers – com sua Terapia Centrada no Cliente – e Maslow. O objetivo é
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aceitar o paciente como ele é, e ao mesmo tempo, promover a realização de
todo o seu potencial latente.
VERTENTES TEÓRICAS DA PSICOLOGIA CLÍNICA – PSICANÁLISE
14

Campo
do
conhecimento criado por
Sigmund Freud, a psicanálise
tem o objetivo de investigar o
inconsciente humano, ou
seja, os processos mentais
que se desenvolvem sem
interferência da consciência.
Com frequência, a
psicanálise é confundida com
a psicologia, ciência que
estuda o comportamento, os
sentimentos e a razão
humana, mas não são a mesma coisa.
A psicanálise não é considerada uma ciência, mas sim um método
terapêutico que interpreta os elementos inconscientes das ações e falas de uma
pessoa. Para atuar como psicanalista, o profissional pode ter formação em
diversas áreas de ensino superior, enquanto o psicólogo precisa ser graduado
em psicologia.
Psicanálise é um ramo clínico teórico que se ocupa em explicar o
funcionamento da mente humana, ajudando a tratar distúrbios mentais e
neuroses. O objeto de
estudo da psicanálise
concentra-se na relação
entre
os
desejos
inconscientes
e
os
comportamentos
e
sentimentos vividos pelas
pessoas.
A
teoria
da
psicanálise,
também
conhecida por “teoria da
alma”, foi criada pelo
neurologista austríaco Sigmund Freud (1856 – 1939). De acordo com Freud,
grande parte dos processos psíquicos da mente humana estão em estado de
inconsciência, sendo estes dominados pelos desejos sexuais.

Todos os desejos, lembranças e instintos reprimidos estariam
“armazenados” no inconsciente das pessoas e, através de métodos de
associações, o psicanalista – profissional que pratica a psicanálise – conseguiria
analisar e encontrar os motivos de determinadas neuroses ou a explicação de
certos comportamentos peculiares dos seus pacientes, por exemplo.
Etimologicamente, o termo psicanálise é uma referência ao grego psyche,
que literalmente significa “respiração” ou “sopro”, mas que possui um conceito
mais complexo, relacionado com as ideias modernas do que seria o espírito, o
ego e a alma das pessoas.
Os princípios básicos desta teoria desenvolvida por Freud estariam sintetizados
nas três principais obras publicadas pelo neurologista: “Interpretação dos
Sonhos” (1899), “Psicopatologia da Vida Cotidiana” (1904), e “Três Ensaios
sobre a Teoria da Sexualidade” (1905).
Em suma, o estudo de Freud representa a chamada “teoria geral da
personalidade”, que consiste num método de psicoterapia. Para que haja o
correto entendimento dos processos mentais a partir da ótica da psicanálise, é
necessário distinguir os três níveis de consciência do ser humano:
Consciente: é o estado em que sabemos (temos consciência) daquilo que
pensamos, sentimentos, falamos e fazemos. É todas as ideias que os indivíduos
estão cientes de existir / pensar.
Pré-consciente: é o estado
das
ideias
que
estão
inconscientes, mas que podem
voltar a ser conscientes, caso
haja o correto direcionamento
da atenção dos indivíduos para
elas. Os pensamentos que se
encontram neste estado, por
exemplo, podem ser percebidos
a partir dos sonhos.
Inconsciente:
onde ficam
guardados todos os desejos e
ideias reprimidas, censuradas e
inacessíveis
ao
estado
consciente, mas que acabam
por afetar os comportamentos e sentimentos dos indivíduos.
Assim, a partir da observação, o psicanalista consegue identificar
vestígios de traumas, desejos ou ideias que tenham sido reprimidas para o
inconsciente do paciente e que, como consequência, provoquem distúrbios
comportamentais e neuroses.
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Formação da Inconsciência
Ainda de acordo com
a Teoria da Psicanálise de
Freud,
o
inconsciente
humano é subdividido em
três elementos que auxiliam
no equilíbrio e regulação do
comportamento
do
indivíduo.
Id: onde se encontram os
instintos
e
pulsões
relacionados ao prazer,
como
os
desejos
inconscientemente carnais, materiais e sexuais, por exemplo.
Ego: caracteriza a personalidade de cada indivíduo, agindo como o equilíbrio do
Id (princípios dos prazeres inconscientes) e do superego (as regras morais que
limitam a extravagância do Id).
Superego: monitora a mente humana, mantendo-a sempre alerta aos princípios
da moral, evitando que ocorram desvios exagerados em direção ao Id.
A psicanálise atua de modo totalmente independente na psicologia, sendo esta
última uma ciência responsável por estudar os processos mentais e o
comportamento humano.
A psicanálise, por outro lado, consiste num método de estudo terapêutico
(psicoterapia) específico, que se foca na interpretação dos processos da psique
no nível do inconsciente humano, com a intenção de tratar distúrbios mentais ou
neuroses, por exemplo.
O profissional que se forma em psicologia pode se especializar
teoricamente em diferentes métodos de abordagem terapêutica, como a própria
psicanálise, o Behaviorismo e a Gestalt.
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VERTENTES
TEÓRICAS
DA
PSICOLOGIA CLÍNICA - PSICOLOGIA
ANALÍTICA
Psicologia Analítica foi o nome
escolhido por Carl Gustav Jung para
abarcar todo o seu sistema teórico. É uma
obra ampla e tem raízes profundas.
O que nos chama a atenção, ao
contatarmos a obra de Jung, é que os
termos ou nomes adotados por ele, para
discriminar seus conceitos, têm perfeita
conexão com o fato ou com o aspecto analisado em si. Não são termos
inventados ao acaso e que nada significam, mas sim termos que carregam e
explicam o seu próprio conteúdo.
Carl Gustav Jung foi sujeito de suas próprias experiências no que se
refere à investigação do inconsciente. Tudo o que ocorria com ele, incluindo os
sonhos, fantasias, intuições, etc., que para a maioria das pessoas passaria
despercebido, era para Jung uma fonte de pesquisa e análise. Homem
extremamente intuitivo, sempre se interessou pelos fenômenos psíquicos.
Foi médico e psiquiatra; nasceu na
cidade de Keswill, na Suíça em
26/07/1875 e viveu até 06/06/1961.
Conviveu com Bleuler, Adler,
Freud e outros grandes nomes da
psiquiatria. Fora da área médica, Jung
manteve contatos e trocou idéias com
grandes gênios como Einstein, Pauli, e
outros. Estudou profundamente os
grandes filósofos como Schopenhauer,
Nitzsche e Kant.
Foi buscar lastro para suas
idéias na Alquimia, na Mitologia, nos
povos primitivos da Ásia, África e Índios
Pueblos da América do Norte. Visitou, entre tantos lugares, a Índia em busca de
respostas para suas dúvidas mais íntimas.
Filho de religiosos, seu pai era pastor luterano, desde cedo teve contato
com a ideia de um Deus e bem cedo começou o questionamento sobre a origem
e a finalidade da vida humana, perguntas para as quais não obteve resposta
através de seu pai, nem tão pouco nos livros religiosos e escritos da época.
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Jung aproximou-se da filosofia e religiões orientais, conheceu e estudou
o I Ching e encontrou ressonância nos simbolismos destas culturas na
compreensão do desenvolvimento humano. Introduziu uma nova maneira de
praticar a psicologia clínica, uma nova visão de mundo e do homem. Salientava,
sempre que tinha oportunidade, que o homem deveria ser visto por inteiro, ou
seja, como um todo; pertencente a uma comunidade, num determinado
momento, não poderia, portanto, ser visto, dissociado do seu contexto social,
cultural e universal.
Quando Jung manteve contato com a obra de Freud, ficou tão
entusiasmado com o trabalho deste outro gênio que não tardou em conhecê-lo.
A admiração foi mútua, Freud também gostou do jovem Suíço e logo fez dele um
dos difusores de suas ideias. O “casamento”, porém, durou pouco.
Jung mostrava-se inquieto com algumas posições de Freud a respeito,
principalmente, da teoria da libido. Freud, por sua vez, não admitia ver a sua
teoria por outro ângulo, não dava abertura para outras interpretações diferentes
das dele.
Jung não aceitava as
insistências de Freud, de que
as
causas dos conflitos
psíquicos envolveriam algum
trauma sempre de natureza
sexual. Freud, por outro lado,
não admitia o interesse de Jung
pelos fenômenos espirituais
como fontes válidas de estudo
em si.
O rompimento entre os
dois causou profundas mágoas
para ambos os lados. Mágoas
que, até hoje, notam-se entre os seguidores de ambos. Não é raro deparamos
com críticas sobre um ou outro nos jornais, ou obras literárias ironizando um dos
dois.
O rompimento de Jung com Freud, entretanto, acaba por trazer ao mundo
um grande benefício. Jung teve que alçar vôo sozinho em busca de respostas
para si mesmo e, de certa forma, para provar que suas idéias eram válidas e as
de Freud tinham valores parciais, mergulhou no mais profundo de sua alma,
conectou-se com seu inconsciente e buscou lá inspiração e coragem parar
mudar a face da psicologia.
O ponto crucial do desentendimento entre os dois gênios foi ponto de
partida para Jung. Enquanto a teoria de Freud busca as causas, a de Jung busca
a direção, a finalidade. Enquanto para Freud a libido é somente sexual, para
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Jung a libido é toda a energia psíquica. Nise da Silveira, descreve libido da
seguinte maneira: “Libido é apetite, é instinto permanente de vida que se
manifesta pela fome, sede, sexualidade, agressividade, necessidades e
interesses diversos. Tudo isso está compreendido no conceito de libido. A ideia
Junguiana de libido aproxima-se bastante da concepção de vontade, segundo
Schopenhauer. Entretanto Jung não chegou a essa formulação através dos
caminhos da reflexão filosófica. Foi a ela conduzido pela observação empírica,
no seu trabalho de médico psiquiatra.
Uma das maiores preocupações de Jung era a de sempre manter um “pé”
na ciência, buscava sempre comprovar suas ideias, pois além de confrontar-se
com as ideias do principal nome de então, Freud, tinha que se confrontar com a
existente e crescente racionalidade da época.
O conceito de inconsciente também difere de Freud para Jung. Para
Freud, o inconsciente é um depósito de rejeitos do consciente, isento de
movimento e estático, se forma, portanto, a partir do consciente. Para Jung o
inconsciente existe “a priori”.
O ser humano nasce
inconsciente e traz com ele
muitos conteúdos herdados
dos ancestrais. Assim, o
inconsciente existe “antes”, é
pré-existente ao consciente.
Segundo Nise da Silveira,
“Pode-se representar a psique
como um vasto oceano
(inconsciente) no qual emerge
pequena ilha (consciente).”
Para
Jung,
o
inconsciente não é estático e
rígido formado pelos conteúdos
que são reprimidos pelo ego. Ao contrário, o inconsciente é dinâmico, produz
conteúdos, reagrupa os já existentes e trabalha numa relação compensatória e
complementar com o consciente. No inconsciente encontram-se, em movimento,
conteúdos pessoais, adquiridos durante a vida e mais as produções do próprio
inconsciente. Jung classificou o inconsciente em Inconsciente Pessoal (ou
Individual) e Inconsciente Coletivo. O Inconsciente Pessoal ou Individual é
aquela camada mais superficial de conteúdos, cujo marco divisório com o
consciente não é tão rígido. É uma camada de conteúdos que se acha contígua
ao consciente. Estes conteúdos subjazem no inconsciente por não possuírem
carga energética suficiente para emergir na consciência. Correspondem àqueles
aspectos que em algum momento do desenvolvimento da personalidade não
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foram compatíveis com as tendências da consciência e foram, portanto
reprimidas. Também estão, no inconsciente pessoal, percepções subliminares,
ou seja, aquelas que foram captadas pelos nossos sentidos de forma subliminar,
que nem nos demos conta de termos contato com o fato em si. Conteúdos da
memória que não necessitam estar presentes constantemente na consciência
estão presentes no inconsciente pessoal. Todos estes conteúdos formam no
Inconsciente Pessoal um grande banco de dados que poderão surgir na
consciência a qualquer momento.
Outros importantes conteúdos estão no inconsciente pessoal; são os
complexos. Os complexos são conteúdos de extrema importância para a vida
psíquica.
A grande descoberta de Jung foi o Inconsciente Coletivo. Segundo ele, o
inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique e constitui-se dos
materiais que foram herdados da humanidade. É nesta camada que existem os
traços funcionais como se fossem imagens virtuais, comuns a todos os seres
humanas e prontas para serem concretizadas através das experiências reais. É
nessa camada do inconsciente que todos os humanos são iguais. A existência
do inconsciente coletivo não
depende
de
experiências
individuais, como é o caso do
inconsciente pessoal, porém, seu
conteúdo precisa das experiências
reais para expressar-se, já que são
predisposições latentes.
Arquétipos de Jung
Jung chamou de arquétipos a
estes
traços
funcionais
do
inconsciente coletivo. Salienta ele: “
Existem tantos arquétipos quantas
as situações típicas da vida. Uma
repetição infinita gravou estas
experiências em nossa constituição psíquica, não sob a forma de imagens
saturadas de conteúdo, mas a princípio somente como formas sem conteúdo
que representavam apenas a possibilidade de um certo tipo de percepção e de
ação.”
Os arquétipos não são observáveis em si, só podemos percebê-los
através das imagens que ele proporciona. Continua Jung: “Imagens” expressam
não só a forma da atividade a ser exercida, mas também, simultaneamente, a
situação típica no qual se desencadeia a atividade. Tais imagens são “imagens

20

primordiais”, uma vez que são peculiares à espécie, e se alguma vez foram
“criadas”, a sua criação coincide no mínimo com o início da espécie. O típico
humano do homem é a forma especificamente humana de suas atividades. O
típico específico já está contido no germe. A ideia de que ele não é herdado, mas
criado de novo em cada ser humano, seria tão absurda quanto a concepção
primitiva de que o Sol que nasce pela manhã é diferente daquele que se pôs na
véspera.”
Jung salienta que o mérito da observação de que os arquétipos existem
não pertence a ele e sim a Platão, com seu pensamento “de que a ideia é
preexistente e supra-ordenada aos fenômenos em geral.” Outros pensadores
como Adolf Bastian, evidenciam a ocorrência de certas “ideias primordiais...” e
outros, mais tarde, como Dürkheim, Hubert e Mauss “que falam de “categorias”
próprias da fantasia” e ainda Hermam Usener que reconhece “a pré-formação
inconsciente na figura de um pensamento inconsciente”
A contribuição de Jung se dá, entretanto, nas provas obtidas por ele, que
os arquétipos existem e aparecem sem influência de captação externa. De
acordo com Jung esta constatação “significa nada menos do que a presença, em
cada psique, de disposições vivas inconscientes, e, nem por isso menos ativas,
de formas ou ideias em sentido platônico que instintivamente pré-formam e
influenciam seu pensar, sentir e agir.”
Alguns arquétipos foram amplamente enfatizados por Jung, pois
permeiam o desenvolvimento da personalidade e invariavelmente estão bem
próximo de nós, no nosso dia-a-dia e são mobilizados, pela psique, tão logo surja
uma situação típica.
Persona
Com o desenvolvimento da consciência, o ser humano, que é gregário por
natureza, necessita desenvolver algumas características básicas para a
adaptação social em contraste com seus instintos animalescos. É a persona o
arquétipo desta adaptação.
O nome vem da
antiga máscara usada no
teatro
grego
para
representar esse ou aquele
papel numa peça e tem,
para Jung, o mesmo
sentido, ou seja; persona é
a máscara ou fachada
aparente
do
indivíduo
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exibida de maneira a facilitar a comunicação com o seu mundo externo, com a
sociedade onde vive e de acordo com os papéis dele exigidos. O objetivo
principal é o de ser aceito pelo grupo social a que pertence.
A persona é muito importante, na medida em que dependemos dela em
nossos relacionamentos diários, no trabalho, na roda de amigos ou na
convivência com o nosso grupo.
Como qualquer outro componente psíquico, a persona possui um lado
benéfico e outro maléfico. Em seus aspectos benéficos, a persona auxilia a
convivência em sociedade, extremamente importante em nossos atuais dias.
Também transmite uma certa sensação de segurança, na medida em que cada
um desempenha exatamente o papel dele esperado, da melhor forma possível.
Assim, espera-se de um médico que se comporte como tal, que atenda o
paciente e que o cure dos males que o atingem. De um bombeiro, que seja
solícito e enfrente, sem grandes medos os incêndios, e assim por diante.
No sentido nefasto da persona, há o perigo de o indivíduo identificar-se
com o papel por ele
desempenhado fazendo
com que a pessoa se
distancie de sua própria
natureza. Um médico, por
exemplo, não é médico o
tempo todo. Em casa é o
pai, o marido, o filho e
assim outras máscaras
ele estará utilizando.
Aqueles
que
são
possuídos
por
sua
persona,
tornam-se
pessoas
difíceis
de
conviver, são rígidos em sua persona e exigem dos demais que se comportem
igual a ele.
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A persona serve também como proteção contra nossas características
internas as quais achamos que nos desabonam e, portanto, queremos esconder.
Como a psique possui uma dinâmica de compensação energética entre os seus
conteúdos,
podemos
entender que, em uma
super
valorização
da
persona,
haverá,
internamente, uma forte
tendência à compensação
através
de
outros
arquétipos,
são
eles:
sombra e anima/animus.
Anima e animus
Sendo a persona a face externa da psique, a face interna, a formar o
equilíbrio são os arquétipos da anima e animus. O arquétipo da anima, constitui
o lado feminino no homem, e o arquétipo do animus constitui o lado masculino
na psique da mulher. Ambos os sexos possuem aspectos do sexo oposto, não
só biologicamente, através dos hormônios e genes, como também,
psicologicamente através de sentimentos e atitudes.
O homem traz consigo, como herança, a imagem de mulher. Não a
imagem de uma ou de outra mulher especificamente, mas sim uma imagem
arquetípica, ou seja, formada ao longo da existência humana e sedimentada
através das experiências masculinas com o sexo oposto.
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Cada mulher, por sua vez, desenvolveu seu arquétipo de animus através
das experiências com o homem durante
toda a evolução da humanidade. Embora,
anima e animus desempenhem função
semelhante no homem e na mulher, não
são, entretanto, o oposto exato. Segundo
Humbert, “Anima e animus não são
simétricos, têm seus efeitos próprios:
possessão pelos humores para a anima
inconsciente, pelas opiniões para o animus
inconsciente.”
A anima, quando em estado
inconsciente pode fazer com que o
homem, numa possessão extrema, tenha
comportamento tipicamente feminino,
como alterações repentinas de humor, falta
de controle emocional.
Em seu aspecto positivo a anima, quando reconhecida e integrada à
consciência, servirá como guia e despertará, no homem o desejo de união e de
vínculo com o feminino e com a vida. A anima será a “mensageira do
inconsciente” tal como o deus Hermes da mitologia Grega.
A valorização social do comportamento viril no homem, desde criança, e
o desencorajamento do comportamento mais agressivo nas mulheres, poderá
provocar
uma
anima
ou
animus
subdesenvolvidos
e
potencialmente
carregados de energia, atuando no
inconsciente.
Um animus atuando totalmente
inconsciente poderá se manifestar de
maneira também negativa, provocando
alterações no comportamento e sentimentos
da mulher. Segundo Jung: “em sua primeira
forma inconsciente o animus é uma instância
que engendra opiniões espontâneas, não
premeditadas; exerce influência dominante
sobre a vida emocional da mulher.”
O animus e a anima devidamente
reconhecidos e integrados ao ego,
contribuirão para a maturidade do psiquismo. Jung salienta que o trabalho de
integração da anima é tarefa difícil. Diz ele: “Se o confronto com a sombra é obra
do aprendiz, o confronto com a anima é obra-prima. A relação com a anima é
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outro teste de coragem, uma prova de fogo para as forças espirituais e morais
do homem. Jamais devemos esquecer que, em se tratando da anima, estamos
lidando com realidades psíquicas, as quais até então nunca foram apropriadas
pelo homem, uma vez que se mantinham foram de seu âmbito psíquico, sob a
forma de projeções.”
Anima e animus são responsáveis pelas qualidades das relações com
pessoas do sexo oposto. Enquanto inconscientes, o contato com estes
arquétipos são feitos em
forma de projeções.
O
homem,
quando se apaixona por
uma
mulher,
está
projetando a imagem da
mulher que ele tem
internalizada. É fato que
a pessoa que recebe a
projeção é portadora,
como dizia Jung, de um
“gancho” que a aceita
perfeitamente. O ato de
apaixonar-se e decepcionar-se, nada mais é do que projeção e retirada da
projeção do objeto externo. Geralmente o que se ouve é que a pessoa amada
deixou de ser aquela por quem ele se apaixonou, quando na verdade ela nunca
foi, só serviu como suporte da projeção de seus próprios conteúdos internos.
Para o homem a mãe é o primeiro “gancho” a receber a projeção da
anima, ainda quando menino, o que se dá inconscientemente. Depois, com o
crescimento e sua saída do ninho, o filho vai, aos poucos, retirando esta projeção
e lançando-a a outras mulheres que continua sendo um processo inconsciente.
A qualidade, do relacionamento mãe-filho, será essencial e determinará a
qualidade dos próximos relacionamentos, com outras mulheres. Salienta Jung:
“Para o filho, a anima oculta-se no poder dominador da mãe e a ligação
sentimental com ela dura às vezes a vida inteira, prejudicando gravemente o
destino do homem ou, inversamente, animando a sua coragem para os atos mais
arrojados.”
Outros aspectos do relacionamento mãe-filho serão analisados no capítulo
subsequente.
Jung define projeção da seguinte forma: “a projeção é um processo
inconsciente automático, através do qual um conteúdo inconsciente para o
sujeito é transferido para um objeto, fazendo com que este conteúdo pareça
pertencer ao objeto. A projeção cessa no momento em que se torna consciente,
isto é, ao ser constatado que o conteúdo pertence ao sujeito.”
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Enquanto a anima ou animus,
projeta-se
no
sexo
oposto,
determinando a qualidade das
relações entre os sexos, a sombra
influirá nas relações com pessoas do
mesmo sexo.
A sombra apresenta-se como
o mais poderoso de todos os
arquétipos, já que é a fonte de tudo
o que existe de melhor e de pior no
ser humano. Como todo e qualquer
elemento psíquico, a sombra possui
aspectos positivos e negativos para
o
desenvolvimento
da
personalidade.
Se a persona é desenvolvida com o objetivo de facilitar a convivência do
homem na sociedade onde vive, onde, então, se apresentarão aqueles
conteúdos não compatíveis com esta adaptação? A sombra é o arquétipo
receptáculo dos aspectos que foram suprimidos no desenvolvimento da persona,
e mais que isto, ela contém conteúdos que nem chegaram a passar pelo crivo
do consciente. Estes conteúdos podem, potencialmente, emergir a qualquer
momento na consciência, se considerados do ponto de vista energético.
Quanto
mais
unilateral
se
torna
o
consciente; tanto mais a
persona é banhada de
purpurina e mais acentuados
são os elementos que
compõem
a
sombra.
Importante salientar, no
entanto, que a sombra não é
o
lado
oposto
da
consciência, mas representa
o que falta a cada
personalidade consciente.

Sombra
Um dos maiores trabalhos no processo de individuação, que consiste no
desenvolvimento da personalidade total, é sem dúvida a integração da sombra
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na consciência. Uma vez reconhecida, a sombra, como parte de si mesmo, o ser
humano irá fazê-lo constantemente, pois os conteúdos sombrios não se
esgotam, porque sempre que houver processo de escolha, consciente, haverá
também, o lado que ficou negligenciado ou não escolhido, aquele que poderia
ter sido vivido e não foi. Neste sentido, a sombra estará sempre ao lado do
indivíduo e focaliza o resultado de suas escolhas.
Normalmente, reconhecer a sombra implica em “arrumar encrenca” e
colocar em questionamento toda a consciência de si: os hábitos, crenças,
valores, afetividade, etc. É um mergulho no desconhecido, é ficar sem chão, é
perder o apoio.
Sendo o confronto com a sombra um dos primeiros aspectos do processo
de individuação, é necessário um ego bem estruturado para reconhecer que tudo
aquilo que projetamos nos outros, principalmente as coisas que menos
gostamos, são nossas e de mais
ninguém.
A sombra não possui, porém,
somente aspectos negativos e
rejeitados. Possui também aspectos
que impulsionam o ser humano para
a criatividade e busca de soluções,
quando os recursos conscientes se
esgotaram. Por sorte, a sombra é
insistente e não se sente acuada
com a repressão exercida pela
consciência. Sempre arranja um jeito
de se manifestar, a inspiração é uma
destas maneiras. Uma vida sem a
presença da sombra torna-se sem
brilho e sem criatividade.
Quando, para a nossa
adaptação social, desenvolvemos a persona, somos obrigados a descartar
vários aspectos que não condizem com a atitude da consciência naquele
momento. Estes aspectos poderão ser úteis em outra época de nossas vidas,
poderão voltar, uma vez que não serão mais prejudiciais à nossa adaptação e
poderão mudar o rumo de nossa história.
A sombra, quando trabalha em harmonia com o ego, deixa a vida mais colorida
e rica.
Jung mergulhava em seu próprio inconsciente e trazia à luz, aspectos que
o ajudavam a entender o seu mundo e de seus pacientes. Muitas vezes
observou, nos sonhos e fantasias dos pacientes e nas suas próprias fantasias,
que os temas eram recorrentes, cujas diferenças ficavam a cargo das
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experiências individuais de cada um, mas o cerne do tema era o mesmo. Ao
estudar mitologia entendeu que o mito é uma projeção do inconsciente coletivo
e refez a história de muitos deuses e heróis da mitologia através de uma visão
psicológica. Viu no mito uma forma de expressão do inconsciente e passou a
utilizá-los no entendimento de suas própria fantasias e sonhos, como também
de seus pacientes.
A grande busca de Jung consistia em conhecer a si mesmo e o significado
da vida. Em suas pesquisas, percebeu que a psique trilha um único objetivo, que
é o encontro com seu próprio centro, a unicidade, é o retorno do ego às suas
origens. Deu então a esse objetivo da vida psíquica o nome de Individuação, que
não é repentino, mas sim, se apresenta como um processo.
A motivação para a individuação é inata, porém o processo, em si, só se
dá no confronto do consciente com o inconsciente, o que resulta num
amadurecimento dos componentes da personalidade e na união destes numa
síntese, como também na realização de um indivíduo único e inteiro.
Self
O processo de individuação é o eixo da psicologia Junguiana. É através
dele que a pessoa vai se conhecendo, retirando suas máscaras, retirando as
projeções lançadas anteriormente no mundo externo e integrando-as a si
mesmo. Não se trata de um processo fácil e simples, nem tampouco ocorre
linearmente. É um processo doloroso, difícil e ocorre em um movimento
circunvolutório direcionado a
um novo centro psíquico, o
Self.
O Self é o centro de
toda a personalidade. Dele
emana todo o potencial
energético de que a psique
dispõe. É o ordenador dos
processos
psíquicos.
Conforme Hall observa “O
Self é o principal arquétipo do
inconsciente coletivo, assim
como o sol é o centro do
sistema solar. O Self é o
arquétipo da ordem, da organização e da unificação; atrai a si e harmoniza os
demais arquétipos e suas atuações nos complexos e na consciência, une a
personalidade, conferindo-lhe um senso de “unidade” e firmeza.”
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O objetivo de toda personalidade é chegar ao autoconhecimento que é
conhecer o próprio Self. Jung conceituou o Self da seguinte forma: “O Self
representa o objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade
e de sua individualidade, com ou contra sua vontade. A dinâmica desse processo
é o instinto, que vigia para que tudo o que pertence a uma vida individual figure
ali, exatamente, com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência
do que acontece, quer não.”
Jung buscou na Alquimia o respaldo para, de certo modo, validar sua
teoria da individuação. Percebeu que o aspecto simbólico da alquimia representa
o processo de individuação, onde o alquimista busca, através de
etapas, encontrar o ouro. Não se trata, entretanto, do ouro
enquanto metal precioso, porém de
sua
simbologia
enquanto
preciosidade, numinosidade.
Jung reconhece que a
individuação, embora seja um
impulso inato, só é possível quando
da participação do ego, formando o eixo egoSelf, um depende do outro. O ego é a maneira
que a consciência tem de tomar conhecimento
do Self e sem este conhecimento não haverá
integração de conteúdos inconscientes, nem tão
pouco individuação como uma “expansão da
consciência”.
Enquanto Jung trabalhava no hospital de Burgholzli, em 1900, organizou
um laboratório experimental de psicopatologia com o objetivo de investigar
reações psíquicas, através de um teste desenvolvido por ele; “Teste de
Associação de Palavras”. Os resultados deste teste levaram Jung a formular,
mais tarde, a teoria dos complexos.
Para Jung os complexos são os caminhos que nos permite chegar ao
inconsciente. “A via regia que nos leva ao inconsciente, entretanto, não são os
sonhos, como ele [Freud] pensava, mas os complexos, responsáveis pelos
sonhos e sintomas.”
Portadores de uma carga energética substancial, os complexos têm como
núcleo o arquétipo e, em torno deste núcleo vão se concentrando idéias ou
pensamentos cheios de afetividade. Estruturam-se como entidades autônomas
quando uma parte da psique for cindida por causa de um trauma, um choque
emocional ou um conflito moral. Quando totalmente inconscientes atuam
livremente e podem tomar o ego. Geralmente, aquelas situações em que
ocorrem alterações da consciência e também comportamentais, sem motivo
aparente, são manifestações da possessão do complexo sobre o ego.
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Jung salienta que pode se dizer dos complexos em termos científicos, o
seguinte; “o complexo emocionalmente carregado é a imagem de uma
determinada situação psíquica com uma carga emocional intensa que se mostra,
assim, incompatível com a habitual disposição ou atitude da consciência. Essa
imagem é dotada de certa coesão interna, possui sua própria totalidade e dispõe,
ainda, de um grau relativamente alto de autonomia. Isto é, está muito pouco
sujeita às disposições da consciência e, por isso, comporta-se na esfera da
consciência como um corpus alienum (corpo alheio) cheio de vida...”
Os complexos não são em si negativos, seus efeitos, no entanto, poderão
ser. Porém como são nós de energia que possibilitam a movimentação da psique
acabam por se tornarem grandes aliados que impulsionam o ser humano para o
desenvolvimento psíquico. Podemos superar um complexo vivendo-o
intensamente e compreendendo o papel que exercem nos padrões de
comportamento e nas reações emocionais. No seu sentido positivo, os
complexos poderão ser uma fonte de inspiração para futuras realizações. Von
Franz descreve os complexos da seguinte maneira: “Os complexos são os
motores da psique. São como diferentes núcleos, que impulsionam e vitalizam a
psique. Se não tivéssemos complexos, estaríamos mortos.”
Não existe um número fechado
de complexos sobre os quais
poderíamos discorrer, porém existem
aqueles que, pela sua constelação
mais frequente, são mais fáceis de
serem analisados, como o complexo
materno, o complexo paterno, o
complexo de poder, o complexo de
inferioridade, o de superioridade, etc.
Para Jung, o Ego é um
complexo; o “complexo do ego”. Diz
ele, sobre o Ego: “É um dado
complexo formado primeiramente por
uma percepção geral de nosso corpo
e existência e, a seguir, pelos
registros de nossa memória. Todos
temos uma certa ideia de já termos
existido, quer dizer, de nossa vida em épocas passadas; todos acumulamos uma
longa série de recordações. Esses dois fatores são os principais componentes
do ego, que nos possibilitam considerá-lo como um complexo de fatos
psíquicos.”
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O complexo do ego, entretanto, é diferente dos outros complexos, porque
se impõe como centro da consciência e atrai para si os demais conteúdos
conscientes, visa também, mais do que outro complexo, a totalidade.
Embora a psique seja composta de estruturas bastante diversas, muitas
vezes se opondo umas às outras, existe entre elas uma forte interação que
poderão se dar de três formas. Uma estrutura pode compensar a fraqueza da
outra, um componente pode se contrapor a outro, e duas ou mais estruturas
podem se unir formando uma síntese. A compensação pode se dar, por exemplo,
entre o ego e a anima de um homem, assim como o ego e o animus de uma
mulher. O ego normal do homem é masculino enquanto a anima é feminina e na
mulher sendo o ego
feminino o animus é
masculino. Assim, uma
masculinidade
exacerbada
num
homem pode estar
mostrando
um
inconsciente
frágil,
delicado e sensível,
neste
caso
o
inconsciente atua de
maneira compensatória proporcionando uma espécie de equilíbrio entre os
elementos contrastantes, evitando uma desintegração da psique.
As tensões oriundas dos conflitos entre as instâncias da psique são
inevitáveis e imprescindíveis, pois, são elas que constituem a própria essência
da vida. Os conflitos existem porque existem oposições em qualquer parte da
personalidade e o ego deve atender às exigências externas da sociedade e as
exigências internas do inconsciente coletivo. Jung achava que sempre era
possível haver uma união dos contrários e com isso surgir um terceiro elemento
da síntese dos dois numa função que ele chamou de função transcendente.
Segundo Hall, “Essa função é dotada da capacidade de unir todas as tendências
contrárias da personalidade e de trabalhar para que se atinja a meta da
totalidade.”
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VERTENTES TEÓRICAS DA PSICOLOGIA CLÍNICA: TERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTAL
A Terapia Cognitivo Comportamental ou
TCC é uma abordagem da psicoterapia
baseada na combinação de conceitos do
Behaviorismo radical com teorias cognitivas. A
TCC entende a forma como o ser humano
interpreta os acontecimentos como aquilo que
nos afeta, e não os acontecimentos em si. Ou
seja: é a forma como cada pessoa vê, sente e
pensa com relação à uma situação que causa
desconforto, dor, incômodo, tristeza ou
qualquer outra sensação negativa.
A Terapia Cognitiva foi fundada no início
dos anos 60 por Aaron Beck, Neurologista e
Psiquiatra norte-americano. Beck propôs,
inicialmente, um “modelo cognitivo da depressão” e que posteriormente evoluiu
para a compreensão e tratamento de outros transtornos.
Essa abordagem é bastante específica, clara e direta. É utilizada para
tratar diversos transtornos mentais de forma eficiente. Seu objetivo principal é
identificar padrões de comportamento, pensamento, crenças e hábitos que estão
na origem dos problemas, indicando, a partir disso,
técnicas para alterar essas percepções de forma
positiva. A TCC se destina tanto ao tratamento
dos diferentes transtornos psicológicos e
emocionais como a depressão, ansiedade,
transtornos
psicossomáticos,
transtornos
alimentares, fobias, traumas, dependência
química, entre outros.
Além disso, a Terapia Cognitivo
Comportamental auxilia nas diversas questões
que envolvem nossa vida como um todo, como:
dificuldades nos relacionamentos, escolhas
profissionais, luto, separações, perdas, estresse,
dificuldades de aprendizagem, desenvolvimento
pessoal e muitos outros.
Sabendo que o objetivo principal da Terapia Cognitivo Comportamental é mudar
os sistemas de significados dos pacientes para alterar suas emoções e
comportamentos com relação às situações, o primeiro passo da terapia é
entender esses sistemas.
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Para isso, durante as sessões de TCC, o psicólogo vai identificando
sentimentos,
pensamentos
e
comportamentos de determinadas
situações descritas pelo paciente. A
partir disso, alguns padrões vão sendo
identificados. São esses padrões que
determinam crenças e percepções
para cada experiência vivida.
Diante dos padrões mal
adaptativos ou disfuncionais de
pensamentos, cabe ao terapeuta
auxiliar o paciente a encontrar novas
possibilidades
de
pensamentos
alternativos e mais funcionais que
possibilitem uma boa adaptação à sua
realidade social. Isso é feito a partir da
determinação de um foco e de metas para que, com o tempo, o paciente adquira
sua autonomia e possa lidar com as questões por conta própria. Esta é a
reestruturação cognitiva e comportamental que dá nome à abordagem.
Os pontos determinantes de compreensão e atuação do TCC são:
• Ambiente ou situação onde ocorre o problema
• Pensamentos e sentimento envolvidos no problema
• Estado de humor e emoção resultantes
• Reação física
• Comportamento
Por exemplo: você já deve ter vivido alguma situação onde precisou
apresentar um assunto para um grupo de pessoas. Antes da apresentação, os
pensamentos automáticos costumam gerar angústia e ansiedade, criando
cenários mentais negativos que nem aconteceram ainda. Esses cenários podem
ser: acreditar que ninguém irá gostar da apresentação, sentir que ficará nervoso,
suando, gaguejando, que falará algo de errado e passará vergonha, por
exemplo. São essas percepções que acabam gerando comportamentos
negativos e criando situações desconfortáveis.
Isso não significa que, apenas adquirindo pensamentos positivos, as
situações serão diferentes. É preciso olhar para cada situação de forma mais
aprofundada e complexa, compreendendo os padrões de percepção e
comportamentos já enraizados em cada pessoa. A solução é desconstruir esses
pensamentos, gerando uma flexibilidade de comportamento.
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Quando pensamento, emoção e comportamento estão em equilíbrio, é muito
mais fácil agir de forma consciente e sem prejuízos. Para isso, é preciso saber
distinguir os sentimentos da própria realidade,
entendendo como um influencia o outro e avaliando
de forma crítica a veracidade de nossos
pensamentos automáticos. Com isso, é possível
desenvolver habilidades para perceber quando
essas suposições aparecem, interrompendo e
modificando suas consequências.
Entre as técnicas para mudanças de comportamento
dentro da Terapia Cognitivo Comportamental estão:
• Reversão de hábitos para aumentar a
percepção do paciente sobre cada
episódio que traz desconforto. Gerar a
capacidade de interromper isso com uma resposta mais adequada.
• Aumentar a consciência para identificar os fatores desencadeantes e as
sequências de acontecimentos associados com determinado sintoma ou
comportamento.
• Monitoramento e registro de cada ocorrência. Anota-se informações como
dia e hora, localização, pensamentos, sentimentos e emoções que podem
ser úteis ao tratamento.
• Utilização de uma resposta adequada para controlar a reação.
• Controle de stress, ensinando maneiras eficientes de respiração,
relaxamento muscular e técnicas cognitivas para ajudar o controle da
angústia.
• Prevenção de recaídas, ensinando o paciente a lidar com os fatores que
desencadeiam situações negativas.
Quem precisa fazer Terapia Cognitivo Comportamental?
Todos podem fazer a Terapia Cognitivo Comportamental:
homens, mulheres, crianças, adultos, pessoas com algum
transtorno mental ou que estão passando por qualquer tipo de conflito
interno. Entretanto, a TCC é altamente recomendada principalmente em casos
de depressão, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo,
síndrome do pânico, fobia social e outras situações que possuem como base
fundamental os comportamentos, pensamentos e emoções da pessoa com
relação à vida.
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Para quem possui o diagnóstico de problemas psicológicos, normalmente
serão realizadas entre 10 e 20 sessões de Terapia Cognitivo Comportamental.
Para cada perfil de paciente serão aplicadas técnicas diferentes no tratamento.
Seu curto tempo de duração, ação de forma prática para melhorar
comportamentos específicos e eficácia comprovada na cura de transtornos são
os principais fatores que
fazem com que esse tipo de
abordagem seja um dos mais
procurados atualmente.
Na Terapia Cognitivo
Comportamental, a relação
entre paciente e terapeuta
deve ser de colaboração
mútua.
A
eficácia
do
tratamento se dá, em grande
parte, pela qualidade desta
relação. É o bom vínculo que
impulsiona o paciente a
manifestar melhor os seus próprios sentimentos durante a sessão. Por isso é tão
importante encontrar um bom psicólogo perto de você. Está em dúvida se deve
começar a procurar por uma abordagem dentro da terapia? Veja alguns
depoimentos de pessoas que começaram.
VERTENTES TEÓRICAS DA PSICOLOGIA CLÍNICA: PSICOTERAPIA
BREVE
A psicoterapia breve trata de um
tipo de tratamento psicológico que tem
foco e tempo determinados.
A atenção deve recair sobre uma
queixa específica do paciente, que será
trabalhada após uma análise do seu
quadro. Para isso, já nas primeiras
consultas é definido um foco, bem como
as estratégias para alcançá-lo.
Nesse sentido, a psicoterapia breve se
divide em três modalidades:
1. Estrutural ou de impulso
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Nessa modalidade são utilizadas entrevistas e testes psicológicos, com a
finalidade de elaborar um diagnóstico de conflito primário associado ao problema
principal do paciente. Baseado nisso, será feito um trabalho terapêutico com
duração e finalidade determinadas.
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2. Relacional
Já nesse caso, preocupa-se menos
com a técnica, com o tempo e com
critérios, dando mais importância ao
momento presente e à experiência
particular do paciente.
3. Integrativo ou eclético
Por fim, nessa modalidade o
psicoterapeuta utiliza vários recursos,
que, posteriormente, serão analisados e
adaptados à situação atual do paciente.
O foco, de toda forma, sempre será a
necessidade do paciente.
Nessa abordagem, a figura do psicoterapeuta é bem diferente do que é
visto na psicanálise. Enquanto, nessa, a postura é mais neutra e passiva, na
psicoterapia breve o especialista se expressa mais, assumindo uma postura
mais ativa e com maior número de intervenções.
Basicamente, a pessoa vai ao consultório, explica por que está
procurando ajuda psicológica e diz qual questão deseja trabalhar. Em seguida,
acerta com o profissional o número de sessões e o problema específico que será
discutido.
Diante disso, um dos motivos que levam a essa conduta é o incentivo de
atividades entre as consultas que visam desenvolver uma certa força para lidar
com as questões emocionais. No geral, o tratamento possui três fases:

1. Inicial
O psicoterapeuta faz uma avaliação
curta, cuja finalidade é identificar a real
situação do paciente e o meio em que ele
está inserido. Ainda nessa fase é elaborado
um planejamento terapêutico com a queixa a
ser trabalhada, bem como o objetivo a ser
atingido e as estratégias de tratamento.
2. Medial
Aqui serão colocadas em prática as
estratégias estabelecidas na primeira fase.
Se for necessário, o especialista fará
adaptações de acordo com o progresso da terapêutica, e também uma revisão
sobre o trabalho até o momento.
3. Final ou terminal
Já nessa etapa, o paciente e o psicoterapeuta
caminham para a finalização do processo, analisando
o trabalho já realizado. Além disso, é realizado um
estudo dos objetivos alcançados e daqueles que se
mantiveram até o fim da terapia.

Quantas
necessárias?

sessões

são

Como o nome sugere, nessa modalidade o tempo é mais
reduzido. Assim, o especialista foca em um problema ou
questão particular, e utiliza técnicas específicas para atingir o
objetivo predeterminado. Ainda assim, isso não significa que o tratamento seja
insuficiente.
Apesar de ser uma terapia breve, ela não exige pressa. Pelo contrário: ela
permite que profissional e paciente trabalhem juntos, com foco na resolução de
crises pontuais. E também é muito eficaz na identificação de padrões de
personalidade arraigados, que devem ser tratados de forma mais profunda.
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Nesse sentido, o número de sessões é variável, pois vai depender de cada
caso. Em média, é recomendado uma sessão por semana, durante um período
de seis meses. E, se o tempo não for suficiente, pode ser reavaliada a
necessidade de fazer mais algumas sessões ou encaminhar o paciente para uma
abordagem prolongada.
A quem se destina?
De forma geral, a psicoterapia breve é
indicada às pessoas que precisam de um
atendimento mais focalizado na sua
problemática atual. Por se tratar de uma
modalidade com duração reduzida, ela é
mais acessível financeiramente
—
principalmente pelo espaço que vem ganhando nos planos de saúde.
Assim, pacientes com queixas como depressão, pessimismo, dores
psicossomáticas, falta de iniciativa, distúrbios de sono, sentimentos de
impotência e desesperança, dentre outros sintomas, podem se beneficiar
bastante com o tratamento.
O USO DA HIPNOSE ERICKSONIANA
A hipnose Ericksoniana — também chamada de hipnose moderna — é
muito utilizada na psicoterapia breve. Com ela, o paciente consegue acessar
informações no seu cérebro que podem ajudá-lo a controlar suas emoções, e
utilizar seus próprios poderes internos para enfrentar seus conflitos.
Infelizmente, existem muitos pensamentos equivocados sobre a hipnose.
Sabemos que, quando se
fala no assunto, ideias
como perda da consciência
e controle de outras
pessoas são muito comuns.
Mas isso não passa de mito,
pois a hipnoterapia é uma
técnica
segura
e
comprovadamente eficaz.
E a hipnose se
baseia em princípios que se
adaptam
bem
às
estratégias usadas nas psicoterapias breves. Dentre eles, podemos destacar
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aquele que diz que “cada pessoa cria seu próprio processo de cura” e que “se
trabalhado com as ferramentas corretas, todo problema tem solução”.
Como a terapia breve aborda exatamente isso, a hipnose surge como uma
das estratégias extremamente eficazes para os pacientes. Vale ressaltar,
inclusive, que durante o transe hipnótico ericksoniano o paciente permanece
desperto, e participando do próprio processo.
Dentre os inúmeros quadros e problemas que se pode tratar aliando a
hipnose à psicoterapia breve, podemos destacar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tratamento de fobias e medos;
Controle da dor;
Alívio pós-traumático.
Controle de hábitos;
Tratamento de estresse;
Queixas psicossomáticas;
Aumento da confiança;
Depressão;
Problemas interpessoais;
Compulsões;
Ansiedade;
Baixa autoestima;
Dependência
emocional.

Contudo,
é
preciso
ressaltar que a hipnose só
deve
ser
aplicada
por
profissionais
experientes,
devidamente registrados e
com formação na área. Além
disso, é preferível que eles
estejam trabalhando na área da sua especialidade.
Enfim, como vimos, esse breve e prático processo terapêutico pode mesmo
ser muito eficaz. Combinando a determinação do paciente em vencer limitações
com técnicas eficientes e específicas, é possível desprogramar memórias e
emoções negativas, permitindo uma vida mais feliz.
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APLICAÇÕES DA PSICOLOGIA CLÍNICA: DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO E
PSICOTERAPIA
Na tentativa de compreender o
ser humano, diferentes olhares vêm
construindo a história do diagnóstico
que teve início com a descrição dos
afetos e humores passou pelos testes
de personalidade e inteligência
chegando ao DSM. A partir daí, a
importância da reflexão sobre a
complexidade
da
questão
do
diagnóstico se coloca, deixando
espaço para novas possibilidades.
De forma geral, os psicólogos
reconhecem a importância, a utilidade
e a necessidade de categorizar, de
buscar semelhanças e diferenças na compreensão do sofrimento humano. Por
outro lado, existe o receio em comprometer a individualidade das pessoas,
classificando-as.
Muitos autores já escreveram sobre o processo do diagnóstico de
diferentes formas e para diferentes fins. E ainda, existe a necessidade de
esclarecer e diferenciar o termo diagnóstico, que muitas vezes se confunde com
psicodiagnóstico.
Psicodiagnóstico é diferente de diagnóstico psicológico, pois todo
psicodiagnóstico pressupõe a utilização de testes, enquanto no diagnóstico
psicológico
esses
instrumentos nem sempre
são
necessários
ou
pertinentes.
Psicodiagnóstico é
um processo científico,
limitado no tempo, que
utiliza técnicas e testes
psicológicos, em nível
individual ou não, seja
para entender problemas
à luz de pressupostos
teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, seja para classificar o caso e
prever seu curso possível, comunicando os resultados, na base dos quais são
propostas soluções, se for o caso.
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O objetivo do processo psicodiagnóstico é descrever e compreender a
personalidade total do paciente, os aspectos do passado, presente e futuro. É
um processo limitado no tempo que enfatiza a investigação dos sintomas e as
características da indicação, através de técnicas como: entrevista semidirigida,
técnicas projetivas, entrevista de devolução.
Um psicodiagnóstico completo e corretamente administrado permite
estimar o prognóstico do caso e a estratégia e/ou abordagem terapêutica mais
adequada para ajudar o cliente. As entrevistas diagnósticas vinculares familiares
são de grande utilidade para decidir entre a recomendação de um tratamento
individual, vincular ou
familiar.
O psicodiagnóstico
deve
partir
de
um
levantamento
de
hipóteses
a
serem
confirmadas ou refutadas,
através de um processo
pré-determinado
e
objetivos específicos. O
processo estabelece um
plano de avaliação, num
tempo previamente contratado entre paciente ou responsável e o psicólogo. Este
plano define os instrumentos necessários, como testes e técnicas, de que forma
e quando utilizá-los, baseado nas hipóteses formuladas inicialmente.
Os dados obtidos através da bateria de testes e técnicas, deverão ser
analisados, interpretados e integrados com as informações da observação, da
história clínica e pessoal, chegando ao diagnóstico e prognóstico do caso. A
partir daí os resultados são comunicados a quem de direito.
No processo de operacionalização há a necessidade de considerar os
comportamentos específicos do psicólogo e os passos do diagnóstico de acordo
com o modelo psicológico de natureza clínica.
As técnicas projetivas devem ser consideradas como um instrumento para
o diagnóstico psicológico. Defende que uma técnica não vai trazer em si o
diagnóstico, mas poderá representar importante contribuição. Outros
procedimentos como observação e entrevistas, também devem ser
considerados.

41

O reconhecimento da qualidade do psicodiagnóstico tem relação com a
escolha adequada dos instrumentos, com a capacidade de análise e a interrelação dos dados quantitativos e qualitativos, tendo como ponto de referência
às hipóteses iniciais e os objetivos do processo. Isso aponta para a competência
do profissional, que é o psicólogo clínico e é fundamental que ele consiga exercer
bem essa tarefa.
Ao elaborar um
psicodiagnóstico
é
imprescindível considerar
as verdadeiras razões que
motivaram
o
encaminhamento.
O
processo pode ter um ou
vários
objetivos,
dependendo dos motivos
do
encaminhamento,
conforme mostra abaixo:
✓ Objetivos
✓ Especificação
✓ Classificação simples
O exame compara a amostra do comportamento do examinando com os
resultados de outros sujeitos da população geral ou de grupos específicos, com
condições demográficas equivalentes; esses resultados são fornecidos em
dados quantitativos, classificados sumariamente como em uma avaliação de
nível intelectual.
Descrição Ultrapassa a classificação simples, interpretando diferenças de
escores, identificando forças e fraquezas e descrevendo o desempenho do
paciente, como em uma avaliação de déficits neuropsicológicos.
Classificação nosológica Hipóteses iniciais são testadas, tomando como
referência critérios diagnósticos.
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Diagnóstico diferencial
São
investigadas
irregularidades
ou
inconsistências
do
quadro
sintomático, para diferenciar
alternativas diagnósticas, níveis
de funcionamento ou a natureza
da patologia.
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Avaliação compreensiva
É determinado o nível de
funcionamento
da
personalidade, são examinadas
as funções do ego, em especial a de insight, condições do sistema de defesas,
para facilitar a indicação de recursos terapêuticos e prever a possível resposta
aos mesmos.
Entendimento dinâmico
Ultrapassa o objetivo anterior, por pressupor um nível mais elevado de
inferência clínica, havendo uma integração de dados com base teórica. Permite
chegar a explicações de aspectos comportamentais nem sempre acessíveis na
entrevista, à antecipação de fontes de dificuldades na terapia e à definição de
focos terapêuticos, etc.
Prevenção
Procura
identificar
problemas
precocemente,
avaliar riscos, fazer uma
estimativa de forças e fraquezas
do ego, de sua capacidade para
enfrentar
situações
novas,
difíceis, estressantes.

Prognóstico
Determina o curso provável do caso.
Perícia forense Fornece subsídios para questões relacionadas com “insanidade”,
competência para o exercício das funções de cidadão, avaliação de
incapacidades ou patologias que podem se associar com infrações da lei, etc.
Caminha-se cada vez mais, no sentido de chegar a um “modelo
psicológico” de diagnóstico:

… essa evolução vem se
processando
aceleradamente nos últimos
anos: em vez de buscar o(s)
sintoma(s) para enquadrar
em uma síndrome e dar um
rótulo, procura-se chegar a
uma
descrição
e
compreensão
da
personalidade com ênfase
na dinâmica do caso. Não
devemos esquecer que a
identificação de indícios patológicos e a descrição de síndromes podem auxiliar
como uma linguagem conhecida sobre a qual se trabalha, mas não se pode
tomá-los como rótulo.
A psicologia clínica, num primeiro momento, se associa à idéia de doença,
descende em linha direta da psicopatologia e não consegue disfarçar a evidência
da filiação. Não haveria problema nisso se a psicologia clínica conseguisse
tornar-se autônoma, se elaborasse os seus próprios conceitos e a sua linguagem
específica.
Outro ponto a considerar, é a necessidade de isenção de qualquer
preconceito por parte do psicoterapeuta sobre o estado de saúde do indivíduo a
examinar, não forçando qualquer tipo de desajuste.
Afirma que: “… todos
os seres humanos, por
maior
que
seja
seu
comprometimento
emocional ou mental, têm
recursos de forma que, se
ajudados possam vir a
superar seus problemas”.
Para essa autora
existe a necessidade de
olhar o ser humano inserido
num contexto, num sistema
socializado, dando ênfase aos aspectos positivos de sua personalidade,
observando o ego e sua força, vulnerabilidade, normalidade ou patologia.
Essa perspectiva, embora muito importante, não preenche todos os
requisitos necessários à prática psicoterapêutica, que exige formas de
diagnóstico que auxiliem na direção da intervenção e no processo.
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Em função dessa necessidade, muitos psicoterapeutas se dedicaram em buscar
uma ferramenta específica que contemplasse as exigências de uma avaliação
na prática clínica, agregando os objetivos psicoterapêuticos de longo prazo.
Um bom diagnóstico clínico está na base de qualquer trabalho.
Diagnóstico pode ser compreendido sempre que se explicita a compreensão
sobre um fenômeno. Se o psicoterapeuta é consultado, fica caracterizada a
existência de um problema, alguém sofre ou está incomodado e a verdadeira
causa deve ser investigada.
O objetivo do diagnóstico é
buscar uma compreensão efetiva
e humana da pessoa por meio de
uma descrição dinâmica, em que a
etiologia do quadro também seja
considerada. Para essa autora
não é objetivo do diagnóstico
psicológico catalogar o sujeito,
tampouco enumerar os elementos
constitutivos
de
sua
personalidade.
Diagnosticar é discernir os
aspectos,
características
e
relações que compõe um todo.
“Quando procuramos ler determinado fato a partir de conhecimentos específicos,
estamos realizando um diagnóstico no campo da ciência ao qual esses
conhecimentos se referem”.
Identificar e explicitar o modo de existência do sujeito no seu
relacionamento com o ambiente, em determinado momento, é uma forma de
diagnosticar. “O diagnóstico procurará dizer em que ponto de sua existência o
indivíduo se encontra e que feixe de significados ele constrói em si e no mundo”.
O cliente manifesta a sua realidade de várias maneiras diferentes. A
manifestação se dá a partir da sua fala, onde são trazidas as suas vivências, a
sua história, o seu corpo, a sua estranheza, o seu fazer-se. O diagnóstico
apreende o indivíduo em sua realidade e esse processo é fruto da co-autoria
entre cliente e psicoterapeuta.
Diagnosticar é uma condição do conhecimento e não uma opção. É
importante chegar a um todo integrado de significados que forneçam uma
compreensão dinâmica da personalidade do indivíduo.
“O fato é que a prática e a teoria se alimentam mutuamente. Uma não se
desenvolve sem a outra, não podendo haver desvinculação e nem subordinação
total entre elas”.
A prática psicológica deve ser claramente articulada a uma teoria:
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Abster-se do diagnóstico é ficar a mercê de critérios imponderáveis, do
senso comum, das emoções e preconceitos, da ideologia. Tanto a teoria como
suas consequências práticas devem ser expostas à crítica, à revisão e, se
necessário, ao abandono, quando não se fizerem mais consistentes. Dessa
forma a psicologia se torna uma prática regulada, regida por princípios claros.
As boas intenções ou o desejo de fazer o bem não são práticas psicológicas.
Muito embora, a forma e os modelos de diagnóstico se mostrem variados,
o que se evidencia é a necessidade e a importância de se fazer uso do
diagnóstico
ou
do
psicodiagnóstico
num
trabalho psicoterapêutico.
A preocupação em
preservar a singularidade
de cada cliente, não os
limitando a conceitos préestabelecidos,
aparece
com destaque como um
ponto comum a todos os
autores estudados.
Compreender como
o indivíduo se desenvolve, de que maneira o seu funcionamento efetiva sua
existência a partir de uma realidade fenomenológica é diagnosticar e parece ser
condição necessária para o profissional auxiliar seu cliente no seu processo de
conscientização, aprendizagem e mudança.
Psicoterapia: para que serve? Quando procurar?

•

•

Psicoterapia é o atendimento realizado por um
psicólogo com a finalidade de tratar questões pessoais tais
como dificuldades emocionais, comportamentais, cognitivas, etc
• Exemplos de dificuldades emocionais: Crise no casamento,
dificuldades em tomar decisões, traumas emocionais,
dificuldades em lidar com pessoas, choro fácil, sensibilidades
e irritabilidades, dificuldade em namorar, dificuldade em
decidir qual carreira seguir, etc.
Exemplos de dificuldades comportamentais: Medo de falar em
publico, explosões de raiva, timidez, fobias, compulsão por comida,
bebida ou drogas, etc.
Exemplos de dificuldades cognitivas: Pensamentos depressivos ou
de morte, sensação de estar sendo perseguido, ansiedade, etc.
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Muitas vezes sentimos que nossa vida não está no rumo que gostaríamos,
sentimos um vazio enorme, conflitos internos e externos ou até mesmo dúvidas
e pensamentos que ocupam nossa cabeça trazendo ansiedade, interferindo em
nosso dia a dia e em nossos relacionamentos. Nesse momento sintomas como
a depressão, síndrome do pânico, compulsões alimentares ou diversos outros
sintomas psicológicos podem surgir e colocar nossa saúde mental e saúde física
em risco.
Trata-se de um método profundo baseado na fala, que busca elementos
inconscientes significantes e auxilia na tomada de consciência, fazendo com que
as pessoas tenham maior conhecimento sobre elas mesmas e tenham poder
sobre suas próprias vidas e escolhas. Através da psicoterapia individual é
possível entender suas emoções, assim como pensamento reprimidos, desejos,
sentimentos e condutas.
Compreender seus
desejos,
emoções
e
atitudes é o primeiro
passo para a autoestima
e para a projeção futura.
Além
disso,
quando
conhecemos a fundo
nosso ser, temos o poder
de nos relacionar melhor
com as pessoas em
nossa volta.
As sessões são feitas com um psicólogo, a psicoterapia é um processo e
sua duração depende de cada paciente, não há um período definido. Geralmente
a frequência é semanal, em alguns casos pode ser feita em mais de uma vez por
semana, a duração de cada consulta é de 50 minutos. É importante identificar o
que te causa mal estar e quais são seus reais problemas para poder enfrentar o
mesmo de frente.
A base de uma psicoterapia é a fala, é necessário dizer ao profissional
tudo o que vier a sua mente, para que diversos elementos possam ser
trabalhados durante a análise. Através da psicoterapia individual é possível
trabalhar vários aspectos como ansiedade, depressão, insegurança, assim como
melhorar relacionamentos como um todo, por exemplo.
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Em quais casos a psicoterapia pode ajudar?
Além dos casos clínicos clássicos como ansiedade,
depressão, síndrome do pânico, etc. Pode-se contar
com atendimentos psicológicos quando:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentir-se deprimido
Quiser desenvolver habilidades sociais como
falar em publico, iniciar amizades
Alterações bruscas de humor – um dia muito bem,
mas no outro se sente péssimo
Depressão pós parto
Dificuldades em lidar com separação e/ou
relacionamentos
Dificuldade em tomar decisão
Necessidade em repetir atos sem sentido, como verificar portas muitas e
muitas vezes, lavar as mãos, etc.
Medos (de animais, avião, pessoas, situações diversas)
Passar mal sem causa orgânica, ou seja foi ao médico e ele não
encontrou nada que justifique
Superar a timidez
Ciúmes excessivo
Dificuldade em lidar com pessoas difíceis como chefes, pais, irmãos,
colegas de trabalho ou escola, etc
Pensamentos repetitivos e angustiantes
Distração excessiva a ponto de perder aulas, não encontrar seus objetos,
perder compromissos, etc

O psicólogo pode contar para alguém o que foi dito em consulta?
Não, há um código de ética a ser respeitado.
Ouço falar em psicoterapia freudiana e comportamental, qual é a melhor?
Não existe uma melhor e outra pior, são técnicas que visam o bem estar. As
abordagens podem ser escolhidas pela própria pessoa que busca seu
atendimento, pode receber a indicação do profissional que a atende para que
busque uma ou outra abordagem, mas também a pessoa pode se beneficiar do
tratamento sem necessariamente identificar a abordagem teórica escolhida pelo
profissional que o atende.

Será que meu caso é para ser tratado em psicoterapia
ou posso resolver sozinho?
Muitas questões podem sim ser
resolvidas sozinho, ou até passar pela
vida toda sem resolver. Por exemplo,
uma pessoa com timidez, nada a
impede de passar pela vida com esta
característica, mas pode recorrer à
psicoterapia caso prefira de tratar desta
questão.
PSICOLOGIA CLÍNICA NO CICLO DA
VIDA: PSICOTERAPIA INFANTIL
A

Psicoterapia
Infantil
é
o
acompanhamento
psicológico
realizado
através do brincar. É no
processo de Psicoterapia
que a criança encontrará
um espaço potencial para
a expressão das vivencias
e sentimentos causadores
dos sintomas.
A ludoterapia é realizada como técnica facilitadora de manifestação das
fantasias e sentimentos dos
pequenos. É através do
brincar
com
a
psicoterapeuta
que
a
criança encontrará recursos
de
enfrentamento
e
superação dos problemas
emocionais
e
comportamentais.
Este processo tem como
objetivo
melhorar
a
qualidade de vida da
criança, promovendo bem estar psíquico e emocional para um desenvolvimento
saudável e uma infância feliz.
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A orientação aos pais e cuidadores é de extrema importância para a
melhora do quadro clínico, quanto mais envolvidos com o processo, mais os
adultos
compreenderão
como dar suporte emocional
e comportamental, evitando
assim
o
retorno
dos
sintomas que levaram a
indicação da Psicoterapia
Infantil.
Diferente dos adultos,
as crianças não possuem
recursos
psíquicos
suficientes para expressar
como se sentem, sendo
assim, quando não conseguem expressar suas angústias, medos e ansiedades,
as crianças apresentam alterações no comportamento, seja no ambiente
escolar, ou no ambiente familiar, como, por exemplo, problemas de aprendizado,
enurese e encoprese, timidez excessiva, agressividade desmedida,
desobediência, dificuldades com a alimentação.
A psicoterapia é o tratamento adequado para ajudar as crianças que
passam por conflitos e alterações comportamentais. Durante a psicoterapia, elas
recebem apoio emocional e, de forma lúdica e com bastaste paciência, são
orientadas a resolver questões internas, problemas com pessoas do seu
convívio e a compreender as suas emoções e os seus conflitos, além de
aprender a tentar novas soluções para os desafios apresentados.
Os objetivos da terapia podem ser específicos (mudança de
comportamento, melhoria das relações com amigos ou familiares, melhoria no
desempenho escolar), ou gerais (diminuir a ansiedade ou melhorar a
autoestima). A duração do tratamento psicoterapêutico depende da
complexidade e da gravidade dos problemas apresentados pela criança.
Quais perguntas que os pais devem fazer ao psicoterapeuta?
Os pais devem fazer as seguintes perguntas ao psicoterapeuta para se
sentirem mais confiantes no tratamento da criança:
• Por que a psicoterapia é recomendada para o meu filho?
• Quais são os resultados que devo esperar com o tratamento?
• Quanto tempo o meu filho deve permanecer em terapia?
• Quantas vezes o pai deverá ver o psicoterapeuta do seu filho?
• O psicoterapeuta deve se reunir apenas com a criança ou será preciso se
reunir com toda a família?
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•
•

Quantas sessões de psicoterapia serão necessárias?
Como o psicoterapeuta vai manter os pais informados sobre o andamento
do tratamento e como os pais podem ajudar?
• Em quanto tempo é possível ver algumas mudanças?
O psicólogo será capaz de fornecer respostas a todas as suas preocupações
e dúvidas. Todo psicoterapeuta infantil é especificamente treinado para fornecer
o melhor tratamento para as crianças e também para tranquilizar os pais do
paciente.
PSICOLOGIA CLÍNICA NO CICLO DA VIDA: PSICOTERAPIA DE ADULTOS
A fase adulta é repleta de intensos desafios. Com a saída da adolescência
e a entrada na vida adulta iniciamse as responsabilidades típicas
dessa fase: atuação profissional,
paternidade, maternidade, cuidar
de uma pessoa mais velha da
família, dentre outros. E é nessa
fase que normalmente escolhemos
um estilo de vida.
Na vida cotidiana, as
obrigações profissionais parecem
predominar frente à nossa vida
pessoal. É como se o trabalho
tomasse cada vez mais o tempo
que adoraríamos dedicar à nossa
vida amorosa, à nossa família ou
mesmo a um momento de lazer.
O acúmulo dessas situações estressantes do dia a dia colocam em risco
o equilíbrio de nossas emoções e podem causar danos no âmbito profissional,
pessoal, afetivo e familiar. Assim, diante das dificuldades, qualquer pessoa que
esteja vivenciando algum conflito que não esteja conseguindo resolvê-lo, pode
buscar ajuda de um psicólogo visando recuperar seu equilíbrio psíquico e
emocional.
Ressalte-se que a psicoterapia é indicada também para aquelas pessoas
que sofrem de algum transtorno emocional, tais como nível de ansiedade
elevada, depressão, humor instável, entre outros; ou mesmo destina-se àqueles
que estejam atravessando um momento pessoal complexo, como dificuldades
no relacionamento conjugal, luto, doença, vícios, entre outros.
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Psicoterapia individual para adultos
O tratamento psicológico pode ajudar o sujeito a
elaborar conflitos psíquicos, o que colabora para elevar o
bem-estar
psicossocial.
A
psicoterapia pode, portanto, dar ao
sujeito meios para manejar as
adversidades
da
vida,
contribuindo para uma melhor
vivência nos âmbitos profissional,
pessoal e familiar.
Em um processo terapêutico
a posição do analista, de forma
alguma, será a de juiz diante do paciente,
condenando-o por algum possível desvio moral. Pelo contrário, o psicólogo,
acima de tudo, terá uma posição de acolhimento e de total sigilo de todo
conteúdo trazido durante a sessão.
A psicologia trata-se de um método científico que auxilia o sujeito, por
meio do diálogo, a refletir e elaborar seus medos e angústias, trazendo-lhe
benefícios emocionais. Não se trata necessariamente de mudar a pessoa, mas
contribuir para que ela seja autêntica, fazendo-a estar de bem consigo mesmo e
com o mundo a sua volta. Isto significa dizer que o sujeito pode ter autonomia e
capacidade suficiente para gerir sua vida e decidir o rumo que ela vai tomar.
O que é psicoterapia?
É um serviço da área da
saúde prestado por
psicólogo devidamente
registrado no Conselho
Regional de Psicologia
(CRP).
Para que serve?
Ajuda
a
entender
claramente
qual
a
dificuldade; porque está nesta situação e o que fazer para saná-la; solucionar o
problema e aumentar qualidade de vida.
Quem pode procurar este serviço?
Todo aquele (criança, adolescente, adulto, idoso, casais) que se encontra em
sofrimento; que deseja auxílio para situações específicas, como
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autoconhecimento, orientação profissional, diminuir a ansiedade, entre outras, e;
aquele que tenha sido encaminhado por outro profissional, como médico,
nutricionista, professor, etc.
O que acontece na terapia?
Inicialmente, você e
seu psicólogo irão se
conhecer. Ele perguntará
coisas sobre você (o que o
levou a buscar terapia,
lembranças da sua história,
sentimentos, pensamentos,
atitudes) e você também
pode perguntar o que achar
necessário no atendimento.
Você pode falar tudo o que
desejar ao seu psicólogo,
pois é garantido o sigilo de seus dados, e quanto mais seu psicólogo te conhecer,
mais estará apto a te ajudar nesta jornada. No entanto, você não é obrigado a
contar coisas que não queira. Estar preparado para falar sobre assuntos difíceis
também faz parte do processo terapêutico e fica mais fácil a medida em que você
conhece e confia no seu terapeuta. Durante o processo terapêutico, terapeuta e
cliente buscarão identificar os comportamentos que trazem problemas, entendêlos e encontrar formas mais satisfatórias de lidar com as demandas diárias da
vida, de maneira a maximizar os ganhos e minimizar os prejuízos para si e para
outros. Em última análise, a terapia busca aumentar a qualidade de vida das
pessoas.
Por quanto tempo precisarei fazer terapia?
Isso varia muito. Quanto mais você se envolver no processo (evitando faltas,
pensando na sessão, buscando mudanças), mais rápido o processo acontece.
E se eu não quiser interromper a terapia?
Você poderá ver seu terapeuta sempre que quiser ou precisar, mesmo que já
tenha recebido alta. Porém, perceberá que com o tempo você reconhecerá com
mais facilidade e autonomia qual a situação problema e se sentirá mais apto para
fazer o necessário.
Sobre o funcionamento da terapia:
Você se encontrará com seu psicólogo (terapeuta) em horários previamente
agendados com a secretária. Frequentemente as sessões ocorrem 1 vez por
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semana e caso haja a necessidade e/ou desejo de aumentar a frequência das
sessões, isto pode ser feito. A duração de cada sessão é de 50 minutos.
Mitos e verdades sobre Psicologia Clínica
Você sabe qual é o papel do psicólogo e qual a finalidade da psicoterapia?
Ainda existem muitas crenças equivocadas sobre a psicologia, e muitas
pessoas ainda têm preconceito em relação aos cuidados do psicólogo e sobre
as suas práticas, sendo uma delas, a psicoterapia.
Grande parte dos psicólogos, psicoterapeutas e estudantes de psicologia já
ouviram e provavelmente ainda ouvem com uma certa frequência.
São eles:
1º mito: Quem vai ao psicólogo é louco
Em seu contexto
clínico, a psicologia surgiu
por demandas específicas
voltas para questões de
desajustes
sociais
e
mentais,
porém
se
modificou ao longo dos
anos, e deixou de agir
somente
na
cura,
passando a agir também,
na
prevenção
e
manutenção.
A psicoterapia não trata somente de patologias, ela também auxilia no
autoconhecimento, autorrealização, na ressignificação de crenças limitantes, em
questões emocionais, cognitivas e comportamentais, que precisam ser ajudadas
e resolvidas.
Muitas pessoas procuram a psicoterapia para aprender a lidar melhor com
questões pessoais (dificuldades, conflitos, mudanças), assim como também para
um melhor desenvolvimento de si e como um auxílio para o enfrentamento e
preparação de novas fases e ciclos.
O psicólogo deve ser visto como um profissional de saúde mental, e não
de doença mental.
Mesmo que existam desajustes mentais e sociais, também é necessário
repensar sobre a ideia de loucura.
2º mito: Quem vai ao psicólogo é fraco
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Não existem pessoas “fracas” ou “fortes”, a única força capaz de ser
medida é a força física. Fora ela, o que existe são diferentes maneiras de lidar
com situações específicas.
Procurar um psicólogo, muitas vezes, é reconhecer a existência de um
problema
e
a
necessidade de ajuda
para superá-lo. Não tem a
ver com fraqueza, e sim
com o compromisso com
seu próprio bem-estar.
Não há como mensurar a
dor alheia. Seja qual for o
seu sofrimento ou o seu
problema, ele é válido e
precisa de cuidados!
3º mito: Psicólogos são videntes
Psicólogos não leem mentes e não possuem uma bola de cristal. Não
adivinham pensamentos
e sentimentos, portanto,
não tem soluções ou
respostas para os seus
problemas
ou
demandas.
Não
espere
fórmulas mágicas ou
receitas com passos
imediatos para ser feliz
e
se
livrar
dos
problemas.
O
processo
terapêutico é uma construção, um trabalho conjunto, entre terapeuta e paciente.
O psicólogo é um facilitador do seu caminho, mas cabe a você encontrar as suas
próprias respostas.
4º mito: Psicólogos não têm problemas e “tiram de letra” as dificuldades
Se fosse assim, não existiriam nutricionistas acima do peso e os médicos
não ficariam doentes.
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Os psicólogos também precisam conhecer a si mesmos, aprender a
enfrentar os seus “monstros” e é muito importante que estes também façam
terapia.
5º mito: Psicólogos analisam as pessoas o tempo todo
Grande parte (se não, a maioria) dos psicólogos e estudantes de
psicologia já ouviram, em
seu cotidiano e vida
pessoal, frases do tipo:
“Você
está
me
analisando?”;
“Você já deve ter feito um
diagnóstico meu, durante
a nossa conversa”;
“Sobre isso que eu lhe
falei, você acha que eu
tenho algum problema?”;
“Você sabe se eu estou
mentindo ou falando a
verdade através dos meus gestos?”;
“O meu marido isso, o meu filho aquilo… O que você pensa a respeito?”.
Mas a verdade é que não. Não estão analisando as pessoas, o tempo
todo. Não diagnosticam pessoas e não ouvem nas entrelinhas, enquanto estão
na vida particular. É uma escuta clínica, diferente da escuta, na vida pessoal.
6º mito: Se o psicólogo não passou pela mesma situação que eu, ele não está
apto para me compreender
– “Se o psicólogo não for casado, ele não vai saber nada sobre
casamento/relacionamento”;
– “Se o psicólogo for muito novo, ele não tem muita experiência e não pode me
ajudar. Aliás, eu já vivi muito mais do que ele”;
– “Se o psicólogo não tem filhos, ele não sabe nada sobre crianças.”;
– “Se o psicólogo não teve depressão, ele não sabe como é na prática. Só quem
já passou sabe como é”.
Esse tipo de visão é muito frequente e equivocada, pois a formação do
psicólogo possibilita, através de anos de estudo sobre o ser humano, a
compreender diversas realidades e situações, em diferentes fases da vida, e com
diferentes perspectivas.
Além da teoria, o psicólogo também aprende na prática. São dezenas de
disciplinas, estágios, atendimentos e supervisões que ele traz na bagagem e
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possibilitam o seu entendimento através de vivências, assim como o torna apto
para lidar com situações diversas.
Um médico não precisa ter câncer para saber lidar e tratar do câncer,
certo? O psicólogo da mesma forma.
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7º mito: Psicoterapia é a mesma coisa que autoajuda
A psicologia, enquanto ciência, parte do pressuposto de que cada
indivíduo é único e
subjetivo, ou seja, traz
consigo formas de ser e
estar no mundo. Ela leva
em conta a questão
psicossocial e entende
que nem tudo é para
todos. Cada caso é um
caso.
A autoajuda, por
sua vez, geralmente
discute
assuntos
demasiadamente
abrangentes, não leva
em conta a diferença cultural e nem o contexto social. Sugere caminhos e não
leva em conta as particularidades de cada um.
Na psicoterapia os sentidos são construídos, reconstruídos e reforçados
e o paciente é quem traça o seu caminho, ele é autônomo enquanto sujeito e
senhor das suas escolhas.
8º mito: Psicólogos são sempre calmos, tranquilos e equilibradosNão. Os
psicólogos, estão sujeitos as
mesmas
variáveis
que
qualquer outra pessoa.
Os
psicólogos
possuem
os
mesmos
sentimentos e emoções, e
por mais que o que se
espera é que saibamos lidar
com
as
emoções
e
adversidades da vida de
uma forma mais equilibrada,
não sabem lidar com tudo e

também não são seres angelicais e perfeitos, que conseguem manter a calma e
a tranquilidade o tempo todo.
Psicólogos não são monges e nem seres de luz. E isso não os torna
menos capacitados.
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9º mito: Estou tomando remédio prescrito pelo psiquiatra, não preciso ir ao
psicólogo fazer psicoterapia
Muitos
pacientes
começam a se tratar
com psiquiatras antes
da
buscarem
psicoterapia.
Obviamente,
se
o
medicamento prescrito
for o adequado e o seu
corpo reagir bem, após
em média 15 dias, você
deverá
sentir
uma
melhora dos sintomas.
O problema não é o medicamento em si, o problema é achar que por ter
uma melhora dos sintomas, os seus problemas estão resolvidos.
Os medicamentos agem nos sintomas, e não na causa. Os sintomas são
a “pontinha do Iceberg”, ou seja, o que se vê e sente. Mas existe algo anterior a
isso. Ou seja, a causa.
Se a causa dos sintomas não for investigada e trabalhada, existe grande
possibilidade de eles retornarem, assim que o medicamento for retirado.
Por exemplo, se uma pessoa está resfriada, ela pode fazer uso de
medicamentos e os sintomas podem desaparecer certo? Porém, algo causou
aquele resfriado. Ela não ficou resfriada “do nada”.
Se o que causou aquele resfriado foi ela ter tomado chuva e ter ficado
molhada por algumas horas, em um dia frio, e ela continuar tomando banhos de
chuva em dias frios e permanecer molhada por horas, as chances de ela se
resfriar novamente é grande. Nada surge do nada. A causa antecede os
sintomas. Por isso, se você está tomando medicamento e quer agir na causa, na
raiz do problema, você deve sim procurar um psicólogo e fazer psicoterapia.
PSICOLOGIA CLÍNICA PARA ALÉM DO CONSULTÓRIO
O máximo esperado de um psicólogo que recém saiu da faculdade, é que
abra um consultório e receba a classe média para tratar das neuroses. Essa é
uma visão estereotipada da Psicologia, que deveria, ou seja, deve ser

modificada. Individualmente o sofrimento é vivido, mas a determinação do
sofrimento é coletiva. Tem que haver uma Psicologia que discuta a relação com
a sociedade, as instituições e as políticas de saúde. Ela ainda tem um trabalho
amplo e uma importante contribuição a dar. A discussão sobre a saúde como um
processo social e coletivo leva ao surgimento dessa noção de saúde coletiva,
muito ligado à causa social do processo saúde/doença. Desde então surgem os
problemas comportamentais ligados a uma dada tensão da sociedade, que não
podem ser tratados exclusivamente pela medicina, mas a partir de uma série de
perspectivas interdisciplinares em que a Psicologia pode se inserir. Muitos
profissionais da área de saúde ainda mantêm a visão tradicional de que tudo se
trata com medicamentos e intervenções médicas.
No entanto, há situações que envolvem a disposição afetiva e emocional
da pessoa, e o apoio psicológico tem um forte impacto, no resultado dos
tratamentos médicos. A política de saúde determina o lugar de tratamento
institucional dos problemas de saúde onde o psicólogo vai atuar. É preciso mudar
a ideia de que a Psicologia
deveria limitar sua ação aos
consultórios.
Há
a
necessidade, de se pensar
em fazer políticas de saúde,
para isto, é fundamental a
criação de dispositivos, e a
criação de espaços entre os
diversos
atores
que
compõem as redes de saúde,
exige um estar com o outro,
que todos possam agir em
prol do mesmo objetivo. Aqui
certamente a Psicologia pode se inserir, podendo assim, fazer intercessões.
Há três interfaces da psicologia com o SUS: O Princípio da
inseparabilidade,
pois
o
projeto de subjetivação se dão
num plano coletivo, ou seja, a
psicologia como um campo de
saber
voltado
para
a
subjetividade, portanto, é
impossível separar a clínica da
política, o individual do social,
o singular do coletivo. O
Princípio da autonomia e da
co-responsabilidade,
as
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práticas dos psicólogos estão voltadas para o mundo, e para o país em que
vivemos, com as condições de vida da população brasileira para promover a
produção da saúde. E o Princípio da transversalidade, a relação de intercessão
com outros saberes, e poderes, e disciplinas. A contribuição da Psicologia pode
estar justamente no entrecruzamento destes três princípios.
A Psicologia da Saúde tem como objetivo compreender como os fatores
biológicos, comportamentais e sociais influenciam na saúde e na doença. Então,
a Psicologia da Saúde torna-se uma área consolidada internacionalmente, e, no
Brasil, está conquistando cada vez mais seu espaço.
Investir em qualificação em outros âmbitos da psicologia pode ser o
melhor caminho para conseguir uma boa colocação profissional. Isso porque a
psicologia oferece uma variedade de campos de trabalho, além da tradicional
psicologia clínica.
Hoje o psicólogo é capaz de atuar em outros locais além do consultório
aplicando
seus
conhecimentos
em
processos que incluam
pessoas. O ambiente
corporativo nos últimos
anos tem apostado em
profissionais
para
suporte na área de
recrutamento. Para sair
na frente, é importante
investir no aprendizado
de práticas de coaching,
preparar-se para atuar no ambiente corporativo e utilizar novas técnicas para
enriquecer o trabalho, como por exemplo, as contribuições das neurociências.
Dependência química é outro exemplo de área que necessita de
profissionais qualificados. Dez a treze por cento da população adulta sofre com
o problema de dependência química. Nesse caso, existe uma urgência por
profissionais capazes de atuar no tratamento e prevenção da doença.
Para os profissionais, é importante se especializar em diversas linhas de
atuação com o intuito de atender a atual diversidade de demandas do mercado.
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TERAPIA FAMILIAR
Atribuir as tensões
familiares
ao
chamado
“choque de gerações” é
tapar o sol com a peneira, ou
seja, não admitir a real
dimensão dos problemas.
De fato, as diferenças
existentes
podem
desencadear uma série de
conflitos, que muitas vezes são responsáveis por distanciar pais e filhos,
fisicamente, mas, principalmente emocionalmente.
Vamos mostrar uma situação corriqueira que levam (ou deveriam levar)
as famílias a procurarem ajuda de um profissional. Muitos casais não conseguem
chegar a uma conclusão sobre a criação dos filhos. Enquanto um possui um
espírito mais conservador, outro acredita que a relação entre pais e filhos deva
ser mais flexível. As diferenças não são discutidas, tampouco respeitadas.
Nesse ambiente de discordância, instala-se uma verdadeira guerra para ver
quem tem razão. Os filhos ficam no meio disso, livres, sem nenhuma referência
de amor, cordialidade e respeito e adotando esse padrão de convivência entre
si e em suas relações
amorosas e com amigos.
Passam-se anos sem
reconhecer o conflito, sem
ninguém dar uma trégua e
sem a real tentativa de
sentar e conversar. Os filhos
tornam-se
adultos
e
financeiramente
independentes.
As
personalidades do casal
estão
cada
vez mais
desestruturadas e as dos filhos já estão formadas. Nesse cenário onde os pais
entraram em conflito por não encontrarem um denominador comum, os filhos
não sabem conversar e travam guerras para defender seus pontos de vista.
Tudo piora quando a família possui bom padrão financeiro. Além dos
conflitos gerados pelas diferenças de personalidade, e pela dificuldade em
respeitá-las, a ganância em controlar os negócios, ou então, por ter uma mesada
mais gorda torna o “choque de gerações” ainda mais complexo. Quem sempre
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teve o poder, acredita que isso é natural, afinal de contas, somente uma pessoa
com bom senso pode assumir uma posição de controle. Quem se sente
inferiorizado, luta para provar que é um injustiçado e acusa o outro de ser
manipulador. Cada um tem convicção em suas verdades. Todos levam as
batalhas para convencer que estão certos até as últimas consequências. Todos
se isolam emocionalmente, e muitas vezes a separação física é para sempre.
Dependência química
é outro fator que leva muitas
famílias a procuraram ajuda
profissional.
A
doença
degrada a relação familiar,
causando
o
isolamento
emocional e físico. Estudos
apontam essa metodologia
como
uma
importante
ferramenta para auxiliar o
tratamento de transtornos
alimentares e de humor.
Quando os conflitos internos comprometem nossa existência, a terapia
nos ajuda a encontrarmos a raiz desses problemas.
Mas, como a psicologia pode auxiliar nas desordens familiares?
Veja quais são as principais correntes:
A
terapia
familiar
surgiu
na
década
de
50,
revolucionando
a
psicologia, visto que seu
objetivo, ao contrário da
terapia individual é tratar
o conjunto, nesse caso,
a família. Podemos citar
Gregory Bateson e
Nathan Ackerman como
percussores.
O
desenvolvimento desse
método terapêutico se deu nas décadas de 60, 70 e 80. Nesse período surgiram
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várias escolas, sendo que as mais famosas são
Sistêmica, Estrutural, Estratégica, Boweniana e
Experencial.
A terapia familiar boweniana, criada pelo
psiquiatra Murray Bowenx estabelece que duas
forças estimulam o relacionamento humano, a
individualidade e a proximidade. O problema
ocorre quando a família não encontra equilíbrio
entre esses pólos. Os principais objetivos dessa
terapia é levar as pessoas a descobrirem suas
verdadeiras personalidades e aprenderem suas
condutas nos relacionamentos, a fim de assumir
as responsabilidades pelos seus atos.
A terapia estrutural tem no argentino
Salvador Minuchin seu grande nome. Ela tem
como
foco
o
desenvolvimento
dos
comportamentos familiares, mediante a criação
de
um
esquema
para
análise
dos
relacionamentos. Dentro desse conceito, a
estrutura
compreende
as
formas
de
comportamento, os subsistemas são divididos
em sistema conjugal, sistema fraterno, sistema
filial e sistema parental.
A terapia estratégica teve como principais
representantes Jay Haley, John Weakland, Mara Silvini, Bateson, Miltom
Erickson, Boscolo e Cecchin. Sua abordagem é voltada para a resolução de
problemas. Foi duramente criticada, sendo considerada por muitos uma terapia
de caráter manipulador, pois, o cliente era levado a uma mudança sem que este
fizesse um real resgate das causas dos seus problemas. Segundo a terapia
familiar estratégica, os conflitos têm as seguintes causas: soluções ineficientes
e a negação dos sintomas.
Muitas pessoas relutam em procurar ajuda de um psicólogo. Acreditam
que fazer terapia é coisa de gente maluca, ou que não tem nada para fazer.
Mas, convidamos você a responder essas questões:
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➢
Você e os demais integrantes da sua
família
ficam
tristes
e
com
raiva
constantemente?
➢
Refeições em família, ou qualquer outra
situação que leve a estar na companhia dela
causam irritação?
➢
Alguma situação traumática não sai da
cabeça?
➢
Você os outros membros da família
constantemente se queixam de dores
musculares, mesmo sem a prática de
exercícios físicos?
➢ Existe uso de bebidas, cigarro e demais drogas?
Responda sinceramente essas perguntas. Reflita sobre as respostas e trace
um panorama sobre o relacionamento familiar, você pode se surpreender.
Outra terapeuta que contribuiu bastante para a terapia familiar foi a psicóloga
americana Virginia Satir (1916-1988), que
estudou a importância da família no
desenvolvimento da personalidade dos filhos.
Segundo essa análise, integrantes de famílias
saudáveis demonstram abertamente o afeto
que sentem pelo outro. Em contrapartida,
integrantes de famílias que não gozam dessa
plenitude, como a do exemplo citado acima,
inventam personalidades para conseguirem
lidar com o ambiente hostil. De acordo com
Satir, os membros de famílias desordenadas
desempenham os seguintes papeis:
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Acusador – O acusador encontra falhas em todo mundo e não perde uma
oportunidade de criticar.
Destruidor – É o que menos
consegue enxergar a real
dimensão dos problemas,
pois, os transfere para
questões triviais.
Intelectual
distante
–
Concentra tempo e energia
nos estudos para fugir dos
problemas e dos demais
integrantes da família.
Apaziguador
–
Quer
agradar a todos e sempre pede desculpas.
Nivelador – Comunica-se abertamente com todos.
Dentro dessa análise, a psicóloga aprimorou a terapia familiar. Trata-se
de uma abordagem psicoterapêutica, onde participam pais, filhos, avós e até
mesmo pessoas que não sejam da família, mas, que sejam próximas a ela. A
terapia familiar, assim como as demais, baseia-se em um diálogo entre as partes
envolvidas promovido pelo terapeuta. Essa conversa visa trazer à tona as raízes
dos conflitos, as motivações que levam cada membro da família a insistir em
comportamentos destrutivos.
As sessões duram de
50 a 60 minutos. A sala
precisa ser espaçosa, com
temperatura controlada, com
móveis sóbrios. As cadeiras
deverão ser dispostas em
círculo, pois, é um bate papo.
A sala precisa apresentar
elementos lúdicos em sua
decoração,
a
fim
de
proporcionar
um
espaço
agradável para as crianças. O
espaço também pode ter um espelho unidirecional forrado com uma película, de
forma que a conversa seja vista de uma sala contígua. Ainda existe a
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possibilidade de usar uma câmera para registrar as sessões, no intuito de ajudar
o psicólogo a conduzir a terapia. Ambas as intervenções precisam ser
autorizadas pelas famílias.
Constelação Familiar
Uma ramificação da terapia familiar bastante difundida no Brasil é a
Constelação
Familiar,
também
chamada
de
Movimentos da Alma e de
Movimento do Espírito –
Hellinger Science – uma
Ciência
dos
Relacionamentos.
Desenvolvida pelo filósofo e
terapeuta
alemão
Bert
Hellinger é um método que
mostra a cada envolvido o
seu real papel na família.
A
Constelação
Familiar é aplicada somente em situações extremamente críticas. É aplicado em
apenas uma sessão. O paciente diz uma frase ao terapeuta (nessa ocasião
chamado de constelador). Na sala, um grupo representa os integrantes da
família. O grupo fica no meio da sala, sem falar, ou fazer qualquer tipo de
interferência. É posicionado de acordo como o paciente enxerga seu clã familiar
em seu inconsciente. Através dessa intervenção, o constelador consegue
identificar como o paciente vê sua família (raiva, arrogância, inferioridade, etc.).
Os benefícios dessa terapia
criada por Hellinger são:
Pertencimento: Todo mundo
tem direito de pertencer. A
família é um sistema que não
suporta exclusão;
Hierarquia:
Determinada
pela ordem de chegada
(nascimento);
Equilíbrio do dar e receber:
Os pais dão e os filhos
recebem. Na relação entre
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homem e mulher, o equilíbrio é em dupla direção – o homem supre, a mulher
nutre.
Como atua o terapeuta?
O psicólogo pode trabalhar sozinho, ou então, ter um parceiro. Nessa
conduta, chamada de coterapia, o recomendável é que seja um homem e uma
mulher, porque, se houver dois homens ou duas mulheres pode gerar
desconforto.
Quando o terapeuta detectar momentos de tensão, é necessário fazer
uma pausa, onde os envolvidos saiam da sala em conjunto. Essa pausa é para
que o profissional também consiga recuperar sua energia e reestruture a
dinâmica.
Acompanhe como é estruturada uma terapia familiar:
1ª Sessão
A primeira sessão, o
terapeuta explica a família como
será o trabalho dele, e que a
conversa poderá ser observada
através de um espelho, ou
então, filmada, deixando claro
que essas intervenções serão
adotadas somente com a
autorização dos envolvidos.
O segundo passo é
questionar a todos os membros da família quais motivos os levaram a procurar
ajuda. Aconselha-se que a mãe deixada por última, porque geralmente, ela tem
mais informações.
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2ª Sessão
A segunda sessão é realizada quinze dias depois. Esse tempo é
necessário para a família
analisar se vale ou não
continuar com a terapia. A
decisão deve ser tomada em
conjunto,
levando
em
consideração a empatia com
o (s) terapeuta (s).
O terapeuta pede que a
família faça um retrospecto da
sessão anterior. Dessa forma,
o profissional vê como estão
os
ânimos,
e
se
as
prescrições feitas na primeira sessão estão sendo cumpridas.
As demais sessões
As futuras sessões são realizadas a cada três semanas ou mensalmente.
A periodicidade varia conforme de acordo com as características da família, bem
como sua evolução. Ao longo do processo, o profissional pode estipular etapas
de manutenção, que podem ser trimestrais ou semestrais.
Veja quais são os principais benefícios da terapia familiar
• Promoção do autoconhecimento;
• Os envolvidos compreendem a
importância de entender, respeitar
e dialogar;
• Compreensão
de
que
os
comportamentos
são
estabelecidos por padrões;
• Melhorar a comunicação e as
relações interpessoais;
• Compreensão de que cada
membro da família é uma
engrenagem, se uma não funciona
bem, as demais serão afetadas.
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A terapia, que já foi chamada de “a cura pela palavra” é de grande valia
quando todos os membros da família entendem que existem elementos que
atrapalham a convivência, consequentemente o desenvolvimento pessoal de
cada um. É uma proposta que permite a todos acessarem sentimentos
totalmente desconhecidos.
O terapeuta não interfere,
não julga e não aponta o que
a família deve fazer para
resolver seus problemas. Ele
atua como um mediador,
organizando a conversa,
permitindo que todos tenham
a oportunidade de expressar
suas
inquietações.
O
profissional demonstra a
importância
de
ouvir,
respeitar e conversar sobre as desordens que acometem esse núcleo.
A tarefa do terapeuta familiar é fazer com que cada integrante acorde para a
sua responsabilidade sobre o comportamento do outro. Por exemplo, quando a
esposa se queixa que o marido não é muito dado a demonstrações de carinho,
o profissional questiona como ela contribui para a manutenção desse
comportamento, desafiando a mulher a buscar dentro de si as causas do
comportamento do marido.
Quando o terapeuta consegue extrair os padrões que levaram as pessoas a
uma situação de desarranjo, é como se ele colocasse algumas gotas de óleo nas
engrenagens enferrujadas. Em cada sessão as engrenagens rodam cada vez
mais eficientes, irradiando as demais. A terapia, portanto, estabelece como uma
oportunidade onde cada um entra em conexão consigo, a fim de estabelecer
uma unidade saudável que contribui para a convivência familiar plena.
Independentemente da metodologia adotada, o terapeuta precisa ter muito
cuidado em seu trabalho como mediador, pois, segundo Murray Bowen, criador
da terapia boweniana “o entendimento do funcionamento familiar é mais
importante do que qualquer instrumental técnico”.
Caso você esteja passando por uma situação de desarranjo no núcleo
familiar, ou então, conhece alguém nessa situação, leia com atenção. A leitura
servirá para clarear as ideias, e fundamentalmente criar coragem para
reconhecer a dificuldades de relacionamento em sua família e buscar ajuda, bem
como vencer a barreira do medo e convidar quem está vivenciando uma rotina
de brigas a fazer um exercício de autoconhecimento.
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A Terapia Familiar constitui uma abordagem que realiza sessões conjuntas
com vários elementos da família. É uma abordagem ativa e orientada para a
obtenção de resultados num prazo curto.
É indicada para as situações em que se deseja uma mudança de
funcionamento da família. Alguns exemplos são as situações de:
1 - Dificuldades numa relação (dificuldades conjugais, incluindo as sexuais,
dificuldades entre pais e filhos
ou entre irmãos);
2 - Dificuldades de
separação / aproximação;
3 - Problemas de uma
criança ou um adolescente;
4 - Crise familiar;
5 - Mais do que um
elemento
da
família
a
necessitar
de
acompanhamento;
6 - Melhoria de um
elemento da família que
coincide com o desenvolvimento de sintomas em outro ou com a deterioração
da relação entre eles.
Contudo, é raro que as famílias procurem ajuda em conjunto e queixando-se
da forma como funcionam. Mais frequente é que alguém procure ajuda (ou seja
trazido até essa ajuda) por causa de determinado sintoma, e que se torne claro
que o sintoma dessa pessoa se relaciona com o funcionamento da sua família
e/ou «exprime» o sofrimento dessa família. Nestes casos, é o terapeuta quem
propõe o envolvimento de outros elementos da família.
Origens
Por contraste com as
Terapias
Individuais,
que
incidem sobre o que se passa
dentro do indivíduo, as Terapias
Familiares incidem sobre o que
se passa entre os indivíduos. A
designação Terapia Familiar é
utilizada para nomear um
conjunto de abordagens que
utilizam sessões conjuntas com
os elementos de uma família,
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com o objetivo de modificar o funcionamento dessa família. A Terapia Familiar
desenvolveu-se após a década de 50, a partir de um conjunto de abordagens,
como a Escola Transgeracional de M. Bowen, C. Whitaker e I. BoszormenyiNagy, a Escola Estrutural de S. Minuchin e as Escolas Estratégicas de Milão e
de Palo Alto.
Conceitos
Todas as abordagens da Terapia Familiar coincidem na visão de um
determinado sintoma (por exemplo, a depressão de uma mãe, o alcoolismo de
um pai, o comportamento rebelde de um filho… ) como produto não de uma
patologia individual (da mãe, do pai, do filho…) mas de uma disfunção da família
(da forma como eles interagem). As várias abordagens diferem, contudo nos
conceitos que utilizam para descrever o funcionamento da família.
Nomeadamente:
Escola Transgeracional
Vê o sintoma como tendo origem em factos da história da família, e da
cultura
familiar,
transmitidos de geração
em
geração
(os
segredos, os mitos, as
lealdades…).
Recorre
ao
genograma,
uma
representação gráfica da
família ao longo de pelo
menos três gerações,
incluindo a estrutura da
família, as informações
mais importantes sobre
esta e as relações entre os seus elementos. A partir deste trabalho, é possível
intervir de outras formas.
Por exemplo, um terapeuta transgeracional poderá colocar a hipótese de
que a infidelidade de um marido se relacione com aspetos da sua cultura familiar
relativamente à relação conjugal (o meu pai, o meu avô e o meu bisavô também
tiveram várias mulheres)
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Escola Estrutural
Vê o sintoma como produto da
estrutura da família, ou seja, da
forma como os seus
elementos se posicionam
uns face aos outros (os
subsistemas
conjugal,
parental, filial e fraternal, as
fronteiras e limites difusos
ou
impermeáveis,
as
alianças e coligações, os
conflitos…). Por exemplo,
um
terapeuta
estrutural
poderá colocar a hipótese de que
o
comportamento rebelde de um filho se relacione com um problema de autoridade
na família, expresso na coligação do filho com a mãe face ao pai.
Escola Estratégica
Vê o sintoma como mantido por padrões de interação específicos e
repetitivos entre os elementos da família (o jogo familiar). Recorre ao
questionamento circular, em que cada elemento da família é questionado sobre
a forma como vê a relação entre outros dois, e é suscitada informação mais
detalhada sobre os padrões de interação habituais. Pode envolver a prescrição
de tarefas que permitam uma experiência nova dos padrões de interação
habituais. Por exemplo, um terapeuta estratégico, poderá colocar a hipótese de
que as dificuldades da filha com a alimentação se relacionem com o facto de a
sua recusa em comer gerar discussões entre os pais durante as refeições.
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TERAPIA DO LUTO
A morte e perda de
alguém querido é um processo
muito duro pelo qual já passamos
ou passaremos em algum
momento. É verdade que nem
todas as pessoas contam com os
mesmos
recursos
ou
ferramentas para enfrentá-la,
porém, em algumas ocasiões
este processo se torna crônico e se converte em um problema sério. Nestes
casos, a terapia do luto pode nos ajudar.
Estima-se que isso ocorra entre 10-20% das vezes em que se atravessa
um luto. Para estes casos existem diferentes técnicas, respaldadas por
diferentes estudos, que podem ajudar a superar este estado no qual todos
podem ficar “prisioneiros”. Entre elas, vamos falar da lamentação dirigida. Por
outro lado, e antes de mais nada, vamos tentar diferenciar um luto normal de um
luto patológico, e vamos fazê-lo motivados por uma pergunta: até que ponto tanto
sofrimento é normal?
Luto normal e luto patológico
O luto é um conjunto de reações a nível físico, emocional e social, que se
desencadeia depois de uma
perda significativa: em nosso
caso, a morte de um ser querido.
Os sintomas podem oscilar no
nível de intensidade e duração,
em alguns casos chegando a se
prolongar durante toda a vida.
Em qualquer caso, lembre-se de
que, a princípio, trata-se de uma
reação adaptativa.
O luto, a tristeza e a
ansiedade são os sentimentos
mais comuns, nessa mesma
ordem, além do medo e da
solidão.
Também
podem
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aparecer sentimentos de culpa e redução do interesse por tudo que rodeia a
pessoa. O normal é que estes sintomas desapareçam em um prazo que oscila
entre os seis meses a um ano.
Quando as reações emocionais são muito mais intensas, dificultam o
seguimento da vida diária e duram mais de um ano, podemos falar de luto
patológico. Nestes casos também aparecem sintomas pouco comuns, como
podem ser as alucinações (visões ou vozes do falecido) ou as ideias suicidas.
Este processo costuma se complicar, além disso, por outros comportamentos
como o isolamento social, o descuido pessoal ou o consumo de substâncias. É
neste caso que é bom procurar a terapia do luto para que os profissionais
possam ajudar.
A terapia do luto: estratégias terapêuticas
No tratamento do luto patológico são utilizadas tanto terapias individuais
quanto terapias em grupo.
Inclusive,
já
foi
comprovado
que
em
alguns casos é muito útil
usar ambas. Trata-se de
potencializar os recursos
individuais
de
cada
pessoa, mas também de
oferecer o apoio social
necessário para acabar
com o isolamento.
Em qualquer caso,
o objetivo principal da
terapia do luto não é esquecer o falecido, e sim transformar o processo para que
a lembrança da pessoa não cause um bloqueio. As metas fundamentais desta
terapia seriam, portanto, as seguintes:
• Facilitar a expressão de sentimentos e experiências em relação à pessoa
falecida. Em muitos casos, a pessoa guardou silêncio e não colocou em
palavras o que sentia ou pensava, dificultando a superação da morte.
• Dialogar sobre as circunstâncias que levaram à morte. Muitas vezes,
dependendo do tipo de morte que ocorreu (suicídio, atentado terrorista,
etc), o luto se torna mais doloroso. Falar sobre isso facilitará a assimilação
e a aceitação.
• Centrar a terapia na solução de problemas cotidianos e readaptação à
vida diária normal. Através de pequenos passos diários são obtidos
grandes resultados.
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•

Projetar o paciente até o futuro, fazendo com que gradualmente volte a
incorporar atividades gratificantes em sua rotina. Isso fará com que o
paciente sinta que, apesar de tudo, ainda existem coisas que podem fazêlo se sentir bem.
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A lamentação dirigida como terapia do luto
Esta terapia é utilizada em pessoas que estão passando por um luto
psicológico com comportamento de esquiva, bloqueio emocional e reexperimentação em forma de pesadelos ou pensamentos invasivos. Neste
sentido, cabe indicar o papel que pode ter a lamentação dirigida. Consiste em
expor a pessoa a lembranças que se relacionam com o falecido, especialmente
a
experiências
compartilhadas.
Por
exemplo,
costuma-se utilizar a
leitura de cartas ou a
apresentação de um
álbum de fotos. Tratase, em todo caso, de
romper com a inibição
emocional disruptiva. O
mecanismo subjacente
que faz com que este tipo de terapia funcione é o enfraquecimento da resposta
emocional condicionada (tristeza) mediante a apresentação repetida de
estímulos que geram a mesma resposta. Ou seja, fazemos com que o paciente
se exponha ao que lhe gera tristeza repetidas vezes até que a emoção, diante
da apresentação frequente, se reduza em intensidade.
Esta exposição repetida também pode ser conduzida por comportamentos
gratificantes, que foram deixados de lado porque lembravam a pessoa falecida.
Por exemplo: ir ao cinema, viajar, sair para jantar, etc. Nestes casos, também
servirá como mecanismo subjacente da terapia a própria gratificação da
atividade.

Indicadores de recuperação depois do luto patológico
Como podemos saber que a
terapia de luto funcionou?
Quais
comportamentos
determinam a recuperação
depois do luto patológico?
A seguir listamos uma série
de indicadores ou sinais que
nos permitem diferenciar tal
recuperação:
• A pessoa recobrou as
constantes biológicas
com relação ao apetite
e o sono.
• Reaparece a expressão verbal dos sentimentos e as expressões afetivas,
como os sorrisos ou os abraços.
• O sujeito já se envolve em comportamentos gratificantes, retoma sua vida
social e inclusive participa em atividades de voluntariado para ajudar os
outros.
• A lembrança do falecido já se integra como parte da história pessoal sem
desencadear excessivas emoções negativas. São evocadas experiências
positivas vividas com a pessoa que já não está.
• Desfruta-se da vida cotidiana e são estabelecidas metas futuras.
O luto é um processo normal que requer uma preparação pessoal que nem
sempre é fácil de ser realizada. Em qualquer caso, conhecer o luto patológico e
algumas das soluções terapêuticas pode nos ajudar a identificar e enfrentar o
último adeus, além de nos motivar a buscar a ajuda de um profissional no caso
de precisar dela.
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PSICOLOGIA FORENSE
Também conhecida como psicologia criminal ou judiciária, o objetivo
central desta abordagem é proteger e defender o cidadão em bases às
perspectivas psicológicas. Através de métodos e recursos científicos
específicos, ajuda aos
profissionais envolvidos
nos processos jurídicos
(promotores,
advogados, defensores,
etc.) a fazer valer a
justiça.
Tudo o que passa
nos tribunais e o que se
refere
ao
comportamento
criminoso é objeto de
estudo da psicologia forense. Neste sentido, são importantes o histórico de vida
do sujeito, que processos foram decisivos para que ele entrasse na
criminalidade, possíveis raízes do problema e soluções.
O trabalho do psicólogo jurídico é decisivo na hora de descobrir
transtornos mentais que desencadeiam os atos criminosos, ajudando a definir os
limites da culpa e a conseguir uma pena justa para os réus.
Além da relação direta com os tribunais, o psicólogo forense pode atuar
em diversos contextos, como programas de reeducação e reinserção para
jovens infratores, centros de apoio a vítimas ou crianças, centros de saúde
mental ou prisional, instituições de ensino superior, entre vários outros.
O especialista atua no processo de testemunho, de obtenção de
evidências, na compreensão dos motivos do crime e também nas tentativas de
reformas morais do sujeito e na planificação de estratégias para evitar que se
cometam crimes, partindo das leis vigentes.
A formação na psicologia forense
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Além de dominar os
conhecimentos básicos da
psicologia, quem quer atuar
nesta abordagem precisa
dominar os fundamentos
das leis civis e criminais. Na
parte psíquica, deve dedicar
especial
atenção
à
psicopatologia,
podendo
inclusive atuar como perito
nas áreas psiquiátricas e
hospitalares.
A psicologia forense
é a área da psicologia que, somada a conhecimentos jurídicos, é aplicada no
sistema judiciário e na polícia para contribuir na resolução de casos.
A psicologia forense utiliza os conhecimentos e técnicas da psicologia
para traçar perfis das partes envolvidas no processo ou investigação, a fim de
constatar suas motivações, intenções ou qualquer outro elemento que contribua
para o caso.
Por ser uma subdivisão da psicologia, o profissional necessita ter
formação superior na área e posterior especialização, tendo em vista que a
psicologia forense possui suas próprias organizações, treinamentos e pesquisas.
Vale ressaltar que, assim como todas as profissões relacionadas ao
Direito, suas atribuições, requisitos e características podem variar de acordo com
o sistema jurídico de cada país. No Brasil, por exemplo, ainda não é comum que
psicólogos sejam exclusivos da área, mas sim que prestem esse tipo de serviço
quando requerido.
A psicologia forense também pode ser chamada de psicologia jurídica,
embora alguns autores entendam que a segunda seja mais abrangente.
Importância da psicologia forense
A psicologia forense avança conforme os instrumentos e métodos da psicologia
são aprimorados. Os importantes resultados dessa evolução são:
• Aplicações mais eficientes da área no meio judicial e nas investigações
policiais;
• Humanização das partes envolvidas;
• Tratamento e decisões judiciais cada vez mais personalizadas de acordo
com o caso e, consequentemente, mais justas.
Nos casos em que é cabível, a psicologia forense funciona como auxiliar da
justiça, por isso os psicólogos forenses atuam de forma totalmente imparcial e
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seus pareceres deverão ser sempre objetivos, ou seja, poderão favorecer tanto
uma parte quanto a outra.
Exemplos de aplicações da psicologia forense
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Os exemplos abaixo
não são as únicas situações
em que a psicologia forense
é aplicada. Independente do
objeto do processo (direito
que está sendo discutido),
as partes têm a faculdade
de solicitar o parecer técnico
de um psicólogo.
Além disso, o juiz tem
plena
liberdade
para
nomear um psicólogo para
atuar no caso sempre que achar relevante para a causa. No entanto, os casos
mais recorrentes de aplicação da psicologia forense são relacionados:
Ao estado mental de réus em processos criminais
Em casos em que é alegada a insanidade do réu, é necessário que se
avalie a sua imputabilidade (capacidade de ser responsabilizado). Para isso, a
psicologia forense analisa o perfil psicológico do réu para determinar até que
ponto ele possui discernimento dos seus atos. Nesses casos, o laudo técnico é
crucial para definir a sentença.
À custódia de incapazes
Em disputas judiciais
para decidir a custódia de
incapazes, o psicólogo forense
avalia o perfil psicológico de
todas as partes envolvidas
para opinar sobre quem deve
cuidar do indivíduo.

À constatação de risco de
violência
Em processos em que são
alegados riscos de violência
(frequentemente doméstica), o
psicólogo forense avalia a
potencial vítima, o potencial
agressor
e
eventuais
testemunhas para elaborar laudo
que auxilia o juiz na decisão.
À mediação
Em processos em que existe possibilidade de acordo, é possível que um
psicólogo forense contribua para que as partes encontrem interesses em comum
e ponham fim ao litígio.
PSICOLOGIA CLÍNICA EMPRESARIAL
Ninguém,
ou
quase ninguém duvida
que o objetivo final de
qualquer
empresa é
alcançar
a
alta
produtividade.
No
entanto, o brilho do ouro
que não nos cega no
nosso propósito, já que
para
alcançar
este
objetivo, será necessário
ter uma equipe comprometida e eficaz que seja capaz de desenvolver o trabalho
de forma altamente competente, como já tem sido bem compreendido em muitas
empresas preocupadas em atrair e reter talentos.
A importância das pessoas na empresa é tal que sem o capital humano
nada iria funcionar. Assim, nas últimas décadas, o departamento de Recursos
Humanos ganhou força dentro da estrutura organizacional das empresas e tem
aparecido principalmente em empresas multinacionais a figura do especialista
em psicologia de negócios, um profissional capaz de alinhar o desenvolvimento
dos trabalhadores com os objetivos da organização, a fim de obter um melhor
equilíbrio do envolvimento econômicos e pessoal.
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A psicologia empresarial dentro de uma organização
Contar com um especialista em psicologia empresarial como membro da
equipe, é como se fosse contratado um colaborador e irá resultar em uma série
de aspectos:
• Mais produtividade dos trabalhadores
• Reforço do trabalho em equipe
• Recrutamento e processos de seleção de pessoal ótimos
• Redução de conflitos e encontrar soluções mais adequadas e rápidas
• Áreas de influência da psicologia empresarial
A função desta disciplina está longe de conceito psicologia clínica. É verdade
que
o
comportamento
humano continua a ser a
base, mas redirecionada
para o âmbito laboral e seu
bom funcionamento em nível
individual,
o
grupo
e
organizacional , a fim de
alcançar
o
melhor
desempenho possível dos
membros da empresa, mas
também a máxima satisfação
destes
durante
o
desenvolvimento.
Assim, um especialista em psicologia empresarial pode desenvolver, entre
outras, as seguintes tarefas:
Gestão de força de trabalho, desde a seleção de pessoal, avaliação e
orientação aos trabalhadores. Nos referimos a todo o processo de recrutamento,
competências e teste de personalidade, análise de necessidades para uma
posição, definição do perfil
apropriado, e assim por
diante.
Formação
de
pessoas,
através
do
estudo das necessidades
e exigências em termos de
desenvolvimento
das
habilidades, e análise do
impacto das ações sobre
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os resultados do negócio, permitindo ter um plano estratégico para a melhoria
do capital humano.
Comportamento do consumidor, por meio de relatórios, em colaboração
com os departamentos de marketing e publicidade. A missão do psicólogo de
negócios afeta não só a equipe, mas também influencia externamente, graças à
sua capacidade de analisar ao cliente e pesquisa de mercado.
Segurança do trabalho, com base no estudo realizado por especialistas
sobre erros, intencionais ou não, que podem ocorrer no campo dos negócios.
Assim, a psicologia empresarial se envolve na prevenção, tratamento e melhoria
das condições de trabalho
e saúde da empresa.
Estratégia
organizacional,
desenvolvimento de planos
sobre
a
estrutura
hierárquica
ideal
da
organização para atingir
seus objetivos ou a criação
de
planos
de
desenvolvimento
profissional e estudos sobre promoções internas.
Aconselhamento diretivo, para ajudar os responsáveis pela empresa na
implementação de novas iniciativas sociais ou de trabalho e treinamento
(coaching) no exercício de liderança nas suas relações com o resto da equipe.
PSICOLOGIA DO ESPORTE
A Psicologia do Esporte é uma nova ciência do treinamento esportivo que
tem prestado importantes
contribuições
para
a
otimização da performance
de atletas e equipes.
Dar
aos
atletas
respaldo psicológico é tão
importante
quanto
lhes
fornecer uma alimentação
balanceada, programada por
nutricionistas. Afinal, o corpo
físico e o mental são as duas faces de uma mesma unidade e merecem a igual
atenção. Cuidar do corpo significa também percebê-lo como um todo unificado,
do qual fazem parte emoções e estruturas mentais. O papel do psicólogo
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responsável pela saúde psíquica de um time se desenvolve a partir de uma
abordagem das emoções vivenciadas pelos jogadores em sua rotina de trabalho.
É comum ouvir grandes atletas e treinadores dizerem: “temos que nos
preparar psicologicamente para esta partida” ou “fisicamente o time está bem,
mas psicologicamente vem passando por dificuldades” ou, ainda, “temos que
elevar o moral para virarmos o jogo”.
As
demandas
psicológicas
esportivas
são inegáveis. Muitos
atletas
acabam
sucumbindo diante de
dificuldades que poderiam
ser minimizadas caso
houvesse
um
maior
interesse de treinadores e
dirigentes na contratação
de psicólogos esportivos.
Considerando
o
aspecto bio-psico-social humano, o atleta poderá se deparar com necessidades
em quaisquer das esferas acima citadas: biológica, psicológica ou social.
Assim sendo, se existem necessidades no plano biológico é preciso estar
atento ao profissional capacitado para intervir no problema em questão, seja ele
o nutricionista, o ortopedista, o clínico geral, o fisioterapeuta ou o cirurgião. Cada
um atuando dentro de sua esfera e área de competência. O mesmo deve valer
para o plano social e psicológico.
Existe, na área esportiva, uma necessidade plena de auxílio aos atletas.
No entanto, a presença deste profissional nas Comissões Técnicas não tem sido
bem compreendida.
Será que a ciência
não deve ser aplicada ao
esporte? Será que a
psicologia não é tida como
ciência
por
aqueles
envolvidos no esporte? Se a
ciência não lhe pudesse ser
aplicada,
certamente
confiaríamos
o
joelho
lesionado do Ronaldinho a
um curandeiro ou qualquer
outro especialista que não
tivesse formação científica para solucionar ou propor solução para o problema.
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Para que se alcance o perfeito entendimento acerca da teoria e prática da
Psicologia do Esporte, importa esclarecer seu conceito, proposta e objetivos.
Segundo a American Psychological Association (APA), “a psicologia do
esporte é o estudo dos fatores comportamentais que influenciam e são
influenciados pela participação e desempenho no esporte, exercício e atividade
física e aplicação do conhecimento adquirido através deste estudo para a
situação cotidiana”.
A Psicologia do Esporte tem por finalidade investigar e intervir em todas
as variáveis que estejam ligadas ao ser humano que pratica uma determinada
modalidade esportiva e, em seu
desempenho.
Para muitos, esta nova ciência é
aplicada apenas em atletas de alto
desempenho. Vale ressaltar que a
Psicologia Esportiva tem um alcance
ainda maior do que o acima citado.
Psicólogos esportivos podem atuar em
academias de ginástica, escolas, centros recreativos,
clubes e programações educacionais junto a
educadores físicos.
Vários outros segmentos da psicologia têm
influenciado a Psicologia do Esporte na medida em que
contribuem para a ampliação do conhecimento dos
fenômenos psicológicos que englobam a atividade
esportiva. Entre eles, a psicologia social, a do desenvolvimento, a clínica, a
experimental, a organizacional, a da personalidade e a educacional.
Vale
ressaltar
a
importância
dos
conhecimentos práticos da
modalidade esportiva a ser
trabalhada pelo psicólogo. O
objeto de estudo deve ser algo
familiar ao profissional, para
que
o
mesmo
possa
compreender o discurso e as
demandas dos atletas.
A Psicologia do Esporte
é uma ciência. Pesquisas têm
sido feitas ao longo dos anos no intuito de confirmar hipóteses formuladas,
consolidar teorias e, enfim, aplicá-las, intervindo eficazmente junto aos atletas.
No Brasil existem alguns centros de publicações científicas com reconhecimento
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internacional: o Laboratório de Psicologia do Esporte (LAPES), na UFMG, cujo
diretor é o Dr. Dietmar Samulski e o Departamento da Pós-Graduação da
UFRGS, cujo coordenador é
o Dr. Benno Becker Junior.
A
Psicologia
do
Esporte,
segundo
a
Federação
Européia
de
Associações de Psicologia do
Esporte – Fepsac (1996), se
refere
aos
fundamentos
psicológicos, processos e
consequências da regulação

psicológica das atividades relacionadas ao
esporte, de um ou mais praticantes dos
mesmos. O foco deste estudo está nas
diferentes dimensões psicológicas da
conduta
humana:
afetiva,
cognitiva,
motivadora ou sensório-motora. Os sujeitos
investigados são os envolvidos nos esportes
ou exercícios, como atletas, treinadores,
árbitros, professores, psicólogos, médicos,
fisioterapeutas, espectadores, pais etc.
A Psicologia do Esporte visa
compreender
melhor
as
demandas
implicadas nestas atividades e dar uma
assistência aos seus praticantes propondo um crescimento global e harmônico
de sua personalidade. Objetiva, também, estudar o efeito do exercício sobre a
área emocional do indivíduo como daquele portador de patologias. Esta nova
disciplina faz parte das ciências do movimento humano e das ciências do
esporte.
A Psicologia do Esporte é o estudo científico de pessoas e seus
comportamentos em contextos esportivos e de exercício e aplicações práticas
de tal conhecimento. Os psicólogos do esporte identificam princípios e diretrizes
que os profissionais podem usar para ajudar adultos e crianças a participarem e
se beneficiarem de atividades esportivas.
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Existe
certa
dificuldade em determinar o
início preciso da Psicologia
do Esporte num país, sem
correr o risco de cometer
várias injustiças, mormente
no Brasil onde estes
eventos têm pouca ou
nenhuma divulgação. Os
registros oficiais mostram
quem a Psicologia do
Esporte, no Brasil, está em
sua quarta década. O início se deu com o professor João Carvalhaes em 1954,
no Departamento de Árbitros da Federação Paulista de Futebol. Quarenta e
cinco anos é uma idade que, no ser humano pode significar a maturidade, reflexo
de ricas experiências. Em relação à Psicologia do Esporte, no entanto, o caminho
percorrido ainda não trouxe a desejada maturidade.
Ainda com relação ao professor Carvalhaes, é preciso que sejam tecidas
algumas considerações. Na época em que atuou como psicólogo da Seleção, os
testes aplicados por ele reprovaram o Mané Garrincha que, posteriormente, foi
o grande astro da Seleção. O que as pessoas esquecem é que o jogador faleceu
de cirrose hepática, em péssimas condições psicológicas. Se as ferramentas
utilizadas pelo professor não foram eficazes para a seleção e traço de perfil
psicológico esportivo, certamente já davam mostras da fragilidade de um dos
maiores astros do futebol brasileiro de todos os tempos.
A evolução da Medicina do Esporte acrescentou um crescimento científico
importante, tanto para a
Educação Física quanto para o
desporto
nacional.
Três
laboratórios de pesquisa do
exercício (Porto Alegre, São
Paulo e Rio de Janeiro) foram
criados. Foi iniciada aí a base
para a evolução das diversas
disciplinas que integram as
ciências do movimento humano
como a Biomecânica, a
Cineantropometria, a Fisiologia
e a Psicologia. O início da segunda geração de psicólogos no Brasil aconteceu
em 1975, envolvendo Benno Becker Junior (Porto Alegre) Sandra Cavasini (São
Paulo) e João Alberto Barreto (Rio de Janeiro). A partir de então, quase a
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totalidade dos eventos científicos de Educação Física, esporte ou Medicina do
Esporte, passou a contar com a participação da Psicologia do Esporte em suas
sessões.
O psicólogo esportivo
foi o último integrante da
comissão
técnica
interdisciplinar
a
ser
reconhecido pelos clubes.
Até hoje, o psicólogo sofre
com o preconceito e a
desinformação
daqueles
que,
supostamente,
deveriam zelar pelo bem
estar dos atletas. Quando
um novo profissional da área
da saúde ingressa numa
equipe de trabalho, mobiliza
uma série de mecanismos psíquicos nos seus integrantes (simpatia, resistência
etc.). Se este novo profissional é um psicólogo, pode ocorrer uma mobilização
maior entre os membros da equipe. A percepção que cada ser humano tem do
psicoterapeuta é bastante variável. Pode incluir desde expectativas de grande
ajuda (beirando até o sobrenatural) até ansiedades persecutórias nos sujeitos
mais inseguros. Lacrampe e
Chamalidis (1995) afirmam que a
percepção do serviço de Psicologia
do Esporte depende da interação
de fatores como experiência
passada dos atletas com o
Psicólogo esportivo, expectativas
do grupo, confiança mútua e a
especificidade da situação. A partir
destes elementos, é de grande
importância o modo pelo qual o
psicólogo será apresentado aos
membros de uma equipe esportiva.
Uma apresentação seguida
de um grande currículo pode
atrapalhar, pelo desnível que eventualmente despertará no atleta (e nos outros
profissionais), frente a este novo integrante da equipe técnica e, também, pela
tendência a atribuir-lhe onipotência, inclusive através da idealização de que o
psicólogo possui poderes mágicos e que resolverá todos os problemas da
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equipe. Esses sentimentos podem, se não forem equacionados rapidamente,
concorrer para um relacionamento cheio de conflitos entre o psicólogo e os
demais integrantes da equipe. Se o psicólogo aceitar esta auréola de mágico,
poderá ser, em pouco tempo, rejeitado e aniquilado pelos integrantes do grupo.
Uma apresentação simples, com nome, função, experiência e objetivos parece
suficiente.
A apresentação e o pré-projeto psicológico são de extrema valia. Uma
explicação simples sobre o que faz ajudará bastante, pois, embora tenha
melhorado muito a
informação
sobre
suas funções, ainda
há quem o classifique
como alguém que
trata
de
loucos.
Possivelmente,
tal
resistência
também
tenha ocorrido quando
do início da atividade
do médico e do
dentista no esporte.
Atualmente,
procura-se um médico diante de qualquer distúrbio orgânico e, quando um dente
dói, seguramente não se pensará em outro profissional que não seja um dentista.
Mostrar aos atletas que cada um deles contribui com seus esforços e sua técnica
para alcançar os objetivos da equipe e de que ele, psicólogo, a partir de agora,
fará parte desta equipe utilizando sua técnica para o progresso do grupo,
certamente é o caminho adequado para o início de um trabalho. É também
oportuno acrescentar que um trabalho psicológico tem pouco valor se não for
acompanhado de uma preparação físico-técnico-tática e um cuidado da parte
médica e administrativa. Desta forma, o psicólogo tratará por estabelecer, desde
logo, um bom vínculo com a equipe técnica, os dirigentes e atletas.
Dependendo do nível da equipe e do tipo de esporte (no caso o futebol
tem, sem a menor sombra de dúvidas, o maior espaço na mídia), é possível que
a imprensa ofereça alguma divulgação. Será indicado prestar algumas
informações aos repórteres e explicar que várias outras coisas não poderão ser
objetos de divulgação—devido à ética profissional.
A posição do psicólogo esportivo nos clubes deve ser discreta. As
informações por ele colhidas são de uso interno, não sendo passives de
conhecimento público.

88

O psicólogo esportivo tem, por norma de atuação, o respeito por algumas
etapas de implantação de seu programa de Psicologia Esportiva, como veremos
a seguir.
89

Etapas de implantação de um programa de psicologia esportiva
1. Informação
Etapa em que o
psicólogo informa a todos
os componentes do grupo
esportivo o funcionamento
de um programa de
Psicologia Esportiva. Neste
momento,
recolherá
informações básicas sobre
como funciona a instituição
e o grupo esportivo em que
vai trabalhar. Para isto
utiliza
entrevistas,
inventários e observações
pessoais. É de fundamental importância ouvir a avaliação do treinador e dos
membros da equipe técnica a respeito de como funciona a dinâmica do grupo
esportivo.
2. Pré-programa
O pré-programa, estruturado de acordo com as informações obtidas pelo
psicólogo sobre o funcionamento da instituição e do grupo esportivo, deverá ser
apresentado aos dirigentes e grupo técnico para discussão (Becker Jr, 2000). Se
os dirigentes e o grupo técnico aprovarem o pré-programa, ele passará a ser o
programa. Deve haver uma corresponsabilidade de todo o grupo para a
implantação do mesmo.
3. Programa
Sempre que se inicia um trabalho, em qualquer área da atividade humana,
é necessária uma avaliação prévia. Esta deve enfocar o indivíduo e o grupo.
Mesmo nos esportes individuais, o técnico trabalha com um grupo de atletas e

devemos verificar sua dinâmica. Assim, alguns procedimentos como testes,
entrevista e observação de conduta são sugeridos.
Estamos presenciando a evolução da Psicologia, um momento de
reavaliações das ferramentas de diagnóstico de grupo e individual. Através de
entrevistas que poderão confirmar (ou não) aspectos detectados nos testes, será
mais eficaz o levantamento dos níveis de ansiedade, do estado emocional em
treinamentos e competições, da agressividade (extra e intra punitiva) da atenção
(concentrada e difusa), da depressão, da motivação e outros fatores, podem
ajudar o psicólogo a conhecer um pouco mais o desportista objeto de seu estudo.
A avaliação
do
atleta não é feita através
de um teste psicotécnico
que aprova ou reprova
candidatos. Na Copa de
1962, o psicólogo João
Carvalhaes solicitou o
desligamento de vários
atletas da seleção pois
seus testes eram pobres.
Devido
à
falta
de
experiência na área, o
profissional colocou em
risco o sucesso de sua atuação por não observar a conduta esportiva dos atletas.
Muitos clubes gastam fortunas contratando atletas que são indicados
pelos
famosos
olheiros,
observadores de treinos e de
partidas que opinam a
respeito dos desportistas. Um
fator que todo clube exige é o
exame médico, para detectar
se o jogador não tem alguma
enfermidade encoberta. Em
alguns
casos,
falta
a
aplicação de um exame
psicológico
para
complementar o diagnóstico
inicial do jogador novato. A
conduta de um atleta dentro de uma nova equipe não será, necessariamente, a
mesma que tinha na equipe anterior, uma vez que o ambiente e os companheiros
de equipe são outros. Desta forma, é importante, além de uma avaliação
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individual, um exame grupal para que o psicólogo entenda a dinâmica do grupo
com que irá atuar.
Somente através desta primeira investigação, o psicólogo esportivo
estará capacitado para intervir no grupo, utilizando as técnicas e ferramentas
desenvolvidas em trabalhos e estudos científicos.
Respeitar estas
normas,
utilizando-as
com
simplicidade,
compromisso e ética,
determinará o sucesso
de
sua
empreitada
profissional.
Usualmente
quando uma área do
conhecimento
se
aproxima de outra é
devido à necessidade
de que informações de uma área sejam aplicadas na outra. Dentre tantas formas
da psicologia se aproximar e auxiliar a profissionais da área de educação física
(técnicos, professores e atletas), existe o trabalho de psicólogos voltado para o
estudo e aprimoramento da performance de atletas.
Este tipo de trabalho junto a atletas (quer sejam de alto nível ou não) é
um trabalho especializado que exige do psicólogo conhecimentos específicos da
psicologia esportiva, de biologia, de educação física, aspectos culturais da
modalidade e do local onde se treina e compete, entre outros.
Com várias décadas de estudo de alto nível sendo realizados por algumas
das maiores universidades do mundo e aplicados junto a atletas de elite mundial,
a psicologia esportiva é uma ciência bastante utilizada por comissões técnicas
de grandes potencias esportivas devido aos seguintes fatores: resultados
positivos obtidos; excepcional relação custo/benefício; pesquisas constantes que
possibilitam novas e úteis descobertas; desenvolvimento de técnicas não
invasivas, de fácil assimilação por parte dos atletas; a possibilidade de trabalhar
aspectos relevantes de ordem comportamental e emocional com critério e
profissionalismo.
Em uma nação esportiva que combina características de carência
econômica com grande nível técnico (com inteligência e criatividade) de atletas,
como o caso do Brasil, a implementação do trabalho da psicologia esportiva
voltado para a otimização de performance é uma alternativa valiosa como auxiliar
na obtenção de padrões de desempenho mais altos e constantes.
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DEPRESSÃO CLÍNICA
A depressão é um
distúrbio mental que afeta
mais de 300 milhões de
pessoas pelo mundo. Ela
se
caracteriza
principalmente
por
sintomas incapacitantes e
perda
de
interesse,
prejudicando a vida do
paciente. O espectro da
depressão é muito amplo
e transitório, podendo começar com um tipo e evoluir para outro.
Atualmente a medicina, junto com os institutos de psicologia relatam que
quem sofre com este tipo de distúrbio não consegue simplesmente deixar de
pensar nele, é um quadro grave que deve ser tratado com medicação e
acompanhamento psicológico.
Sintomas da depressão clínica
O
maior
sintoma
relatado pelos pacientes da
depressão
clínica
é
o
sentimento de vazio. Alguns
casos geram sentimentos de
tristeza e irritabilidade. Para
alguns médicos, a depressão
clínica é considerada um
transtorno de humor que
desequilibra funções químicas
do cérebro.
É normal na grande maioria dos casos, que o paciente mude hábitos e
sua rotina decaia em rendimento. A irresponsabilidade pode vir a tona, deixando
de cumprir compromissos, encontros sociais, negligenciando funções em casa
ou até se isolando de conhecidos ou familiares.
O abuso de álcool e drogas podem estar relacionados ao quadro depressivo
neste caso.
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Consequências da depressão clínica
Alguns problemas e alterações de comportamento podem acontecer
durante o quadro de depressão clínica, tais como:
Má higiene pessoal
Muitos pacientes
deixam de cuidar de si
mesmo e da aparência.
Faltam
motivação
e
energia
para
manter
rotinas de coisas simples
como banho, escovação,
cuidados com a casa e
com as roupas.
Agitação ou retardo motor
Gera uma mudança drástica no comportamento. Em pessoas quietas
pode causar agitação, em pessoas agitadas, apatia. Atrapalhando
principalmente nos trabalhos diários.
Desespero generalizado
Comum em pacientes que também sofrem com transtornos de ansiedade.
O desespero é um sintoma de risco neste caso, pois pode levar o paciente a
pensar e arquitetar situações
destrutivas.
Ideias de suicídio
Esta pode ser a fase
mais profunda da depressão
clínica. Com uma tristeza
eminente e sem ver saída, o
suicida sente-se sozinho,
podendo começar a se
despedir
de
pessoas
queridas,
falar
frequentemente sobre a morte, ou mudar radicalmente seu humor para calmo e
feliz.
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Tratamentos
A depressão clínica além de perigosa é difícil, muitos pacientes não tem
forças para procurar o tratamento e lutar contra a depressão em um primeiro
momento. Por isso é tão importante o apoio dos amigos e familiares para
incentivar a pessoa a criar metas e cumpri-las pouco a pouco.
O tratamento contra a depressão deve ser feito com acompanhamento de
psicólogos e psiquiatras. Há variações no tempo e na metodologia, pois cada
caso é único e a cura depende de fatores externos.
Todo mundo se sente triste de vez em quando e esta é uma emoção
humana natural. Mas depressão é uma condição grave que pode afetar todos os
aspectos da vida de uma pessoa.
Depressão situacional muitas vezes desaparece com o tempo, e falar
sobre o problema pode facilitar o processo de recuperação. Se a recuperação
não ocorrer, a condição mais grave de depressão clínica pode se desenvolver.
Isso é mais difícil de resolver, e a pessoa com depressão clínica deve procurar
ajuda psicológica/médica.
Depressão situacional
A depressão situacional ou o
transtorno de ajuste com humor
deprimido é uma forma de
depressão de curto prazo que
ocorre como resultado de um
evento traumático ou mudança na
vida de uma pessoa.
Os disparadores podem
incluir o divórcio, a perda de um
emprego, a morte de um amigo
próximo, um acidente grave e
outras mudanças importantes na
vida, como a aposentadoria.
Depressão situacional decorre da luta de uma pessoa para chegar a um
acordo com as mudanças que ocorreram. Uma vez que a pessoa é capaz de
lidar com a nova situação, a recuperação é possível.
Por exemplo, após a morte de um dos pais, pode demorar um pouco antes
de uma pessoa poder aceitar que seu ente querido se foi. Até este momento, ela
pode ser incapaz de seguir em frente com sua vida.
Os sintomas de depressão situacional podem incluir:
• Indiferença
• Sentimentos de desesperança e tristeza
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•
•
•
•
•
•

Dificuldades para dormir
Frequentes episódios de choro
Falta de foco, ansiedade e preocupação
Perda de concentração
Retirada de atividades normais, bem como de convívio com familiares e
amigos
Pensamentos suicidas

A maioria das pessoas que experimenta depressão situacional começa a ter
sintomas dentro de aproximadamente 90 dias após o evento desencadeante
Opções de tratamento da depressão situacional
A depressão situacional é uma resposta natural a um evento traumático.
Normalmente deixa de ser um
problema uma vez que a
situação estressante ou evento
tenha passado, se a situação
melhora, ou quando a pessoa
aprende a lidar melhor com a
situação.
Na maioria dos casos, a
depressão
situacional
é
apenas de curto prazo. Casos
leves de depressão situacional
muitas vezes desaparecem por
conta própria, mas existem algumas estratégias que uma pessoa pode adotar
para reduzir os efeitos e ajudá-la a se sentir melhor.
Algumas mudanças de estilo de vida útil incluem:
• Exercício regular
• Comer uma dieta bem equilibrada
• Manter hábitos de sono regulares
• Falando com os entes queridos
• Participar de um grupo de apoio formal
• Ter um hobby ou atividade de lazer
As pessoas que acham difícil recuperar-se de uma experiência traumática
podem precisar conversar com um psicoterapeuta treinado. Este especialista
pode ajudá-las a voltar aos trilhos.
A terapia familiar também pode ser recomendada. Se necessário, o médico
pode prescrever medicamentos como antidepressivos ou drogas anti-ansiedade.
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Depressão clínica
A depressão clínica
é mais grave do que a
depressão situacional. É
também conhecida como
depressão
maior
ou
transtorno
depressivo
maior. É suficientemente
grave para interferir na
vida diária.
É classificada como
um transtorno de humor e
normalmente
envolve
desequilíbrios químicos no cérebro.
A depressão clínica pode ter origens genéticas ou pode se desenvolver
como uma resposta a experiências ou eventos dolorosos ou estressantes, como
uma perda importante. Esses eventos importantes da vida podem desencadear
emoções negativas como raiva, decepção ou frustração.
A depressão pode mudar a forma como uma pessoa pensa e como o
corpo funciona. Álcool e abuso de drogas também estão ligados à depressão
clínica.
Diagnóstico de depressão clínica
Para
ser
formalmente diagnosticado
com depressão clínica,
uma pessoa tem de
cumprir os critérios de
sintomas descritos no
Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM) publicado
pela
Associação
Americana de Psiquiatria.
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Para ser diagnosticado com depressão clínica, uma pessoa deve mostrar
cinco ou mais sintomas de uma lista específica de critérios, durante um período
de 2 semanas durante a maior parte do dia, quase todos os dias.
Os sintomas devem ser suficientemente graves para reduzir
substancialmente a capacidade da pessoa para realizar seus deveres e rotinas
regulares.
Pelo menos um dos sintomas experimentados deve ser um humor
deprimido ou uma perda de interesse ou perda de prazer.
Outros sinais e sintomas da depressão clínica incluem:
• Humor deprimido ou irritabilidade constante
• Redução significativa do interesse ou falta de prazer nas atividades
• Perda significativa de peso ou ganho de peso
• Uma diminuição ou aumento no apetite
• Insônia ou um aumento da vontade de dormir
• Inquietação ou comportamento lento
• Cansaço ou perda de energia
• Sentimentos de inutilidade ou culpa inapropriada
• Problemas para tomar decisões ou manter a concentração
• Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio ou tentativa de suicídio
Algumas pessoas com depressão clínica experimentam delírios, alucinações e
outros distúrbios psicóticos. Estes geralmente não ocorrem em pessoas com
depressão situacional.
Opções de tratamento de
depressão clínica
A depressão clínica pode
durar por um longo tempo, e
pode exigir um plano de
tratamento mais a longo prazo e
em profundidade. Normalmente,
uma
combinação
de
psicoterapia ou aconselhamento
psicológico e medicamentos são
usados para tratar a depressão
clínica.
Quem sofre de depressão?
De acordo com a Aliança Nacional da Doença Mental dos EUA, 16
milhões de americanos tiveram pelo menos um episódio depressivo maior em
2015. A depressão pode ocorrer independentemente de raça, sexo ou situação
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econômica, mas as mulheres tem probabilidade 70% maior do que homens a
experimentar.
Com um estilo de vida saudável e o plano de tratamento certo, é possível
melhoras significativas na vida de quem sofre de depressão clínica e depressão
situacional.

Doenças psicológicas são influenciadas pela cultura e pela sociedade
Um
número
considerável de doenças
de foro orgânico são
influenciadas pelo meio e
pelo estilo de vida. É o
caso das patologias
cardiovasculares.
Da
mesma maneira, muitos
sofrimentos psicológicos
estão relacionados com
a sociedade, a cultura e a
própria época histórica.
Sabe-se,
por
exemplo, que a depressão é sobretudo uma doença das sociedades
industrializadas. Mesmo quando ela ocorre em sociedades mais tradicionais e
afastadas dos grandes centros os sintomas apresentam-se diferentes, com
manifestações mais físicas do que emocionais.
O mesmo se passa com a vulgar ansiedade. Enquanto que nos países
industrializados as suas manifestações são mais psíquicas e intelectuais, nas
regiões menos desenvolvidas e rurais os sintomas são de natureza mais
somática (física) e comportamental.
Acontece que várias perturbações psicológicas que tanto afetam os
cidadãos do chamado “primeiro mundo” – fortemente industrializado, urbanizado
e competitivo – são praticamente desconhecidas entre os povos que habitam
regiões subdesenvolvidas, onde a agricultura constituem ainda as principais
atividades econômicas. A anorexia nervosa, o transtorno obsessivo-compulsivo
e a doença bipolar (doença de tipo depressivo) estão entre as perturbações
mentais praticamente desconhecidas das sociedades tradicionais.
A influência da cultura
A manifestação e o significado de muitas perturbações de índole
psicológica diferem de cultura para cultura. A explicação reside no fato das
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chamadas “experiências de vida” – que variam não apenas de pessoa para
pessoa, mas também de sociedade para sociedade – serem fortemente
influenciadas pela época histórica, a religião, as crenças, o contexto
socioeconômico e o estilo de vida.
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Entre outros fatores a
serem levados em conta está o
meio familiar. Nas sociedades
ocidentais predomina a família
nuclear, com poucos filhos, uma
separação nítida entre a vida
privada e a vida pública e um
menor peso da religião e da
tradição. Desde muito novos, os
habitantes dos grandes centros
adotam
estilos
de
vida
marcados pela competição, a
conquista do sucesso e a posse
de bens materiais.
Já as sociedades rurais estão imersas em tradições milenares onde as
crenças religiosas têm um papel muito forte influenciando não apenas as
decisões pessoais como as de natureza comunitária e política. As famílias são
extensas, a escolaridade é baixa e os sentimentos de competitividade e de
conquista de sucesso praticamente não existem.
Um exemplo muito interessante do papel que o meio e a cultura
desempenham na forma como as doenças psicológicas se exprimem é o da
esquizofrenia, uma perturbação mental que no Ocidente penaliza cerca de 1%
da população. A esquizofrenia manifesta-se, entre muitos outros sintomas,
através de alucinações, embotamento afetivo e ideias delirantes. Todavia, há
geralmente diferenças de padrão conforme ela ocorra num indivíduo de uma
cidade industrializada ou num habitante das sociedades tradicionais. Por
exemplo, nos doentes esquizofrênicos das sociedades rurais os temas mais
correntes das ideias delirantes são anomalias corporais e visões de
antepassados e “espíritos”.

Muitas outras manifestações patológicas, associadas a enfermidades
mentais, exprimem-se de forma
distinta de cultura para cultura. É
o caso de uma psicose
paranoica típica dos índios
Algonquianos do Canadá que se
manifesta através da crença e de
medo intenso de se ser
transformado em canibal devido
a um espírito maligno mítico
chamado “wendigo” que se
apodera do doente.
Noutros
casos,
parecem
misturar-se
sintomas de diferentes
patologias
quando
o
problema é avaliado sob a
perspectiva da medicina
ocidental. Isto passa-se,
por exemplo, com o que
na Malásia é conhecido
como “amok”. Consiste
numa perturbação grave
em que a vítima entra
inicialmente num estado
de recolhimento e tristeza profunda durante horas ou alguns dias. Segue-se
depois uma fase de intensa agitação motora e agressividade que faz o doente
correr como um louco destruindo tudo por onde passa, podendo, inclusivamente,
matar pessoas. A crise termina quando o doente cai exausto. Geralmente, não
se recorda do que lhe aconteceu.
Outras vezes, o imaginário e a crença misturam-se com a realidade. É o
que se passa com o “tangolomango”, uma perturbação espiritual e psicológica
pretensamente criada por feitiçaria e que se manifesta principalmente no
nordeste brasileiro nas populações rurais. Expressa-se por um sentimento de
indisposição súbita e incurável que pode conduzir à morte da vítima por
definhamento gradual. O “tangolomango” teria sido levado de África pelos
primeiros escravos.
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Emigração e problemas de adaptação
No mundo atual, à medida que se esbatem as barreiras culturais entre os
povos, as patologias mentais
associadas ao meio, à
educação e ao estilo de vida
tendem a exprimir-se de
forma cada vez mais
semelhante. Por outro lado,
sempre que os habitantes
das sociedades rurais se
transferem para as cidades e
os
grandes
centros
industriais
aumenta
o
número de perturbações
devidas à dificuldade de adaptação aos novos estilos e ritmos de vida. O
chamado “brain fag”, por exemplo, que se caracteriza por cansaço crônico, dores
de cabeça e problemas cognitivos vários (dificuldades de concentração,
problemas de memória, etc.) afeta milhões de habitantes da África que habitam
os extensos bairros de lata das grandes cidades.
Por sua vez, os habitantes das grandes cidades da Ásia e do Ocidente,
enfrentam cada vez mais perturbações de índole psicológica e comportamental
devidas ao stress, à fadiga, à competitividade extrema, ao excesso de
estimulação, às drogas, à solidão urbana, aos acidentes e a várias doenças
degenerativas que podem afetar o cérebro. O estilo de vida complexo e agitado
das sociedades industrializadas desafia a estabilidade mental que é condição
indispensável de saúde.

101

Transtornos de natureza psicológica
Transtornos mentais, por mais que muitos deles não sejam visto como
doenças, se tratam de condições clínicas e patológicas. Muitas dessas
condições
estão
relacionadas
com
problemas hormonais ou
com neurotransmissores
(como
serotonina,
dopamina
ou
norepinefrina) e possuem
tratamento. As vezes nós
simplesmente
negligenciamos o perigo
de uma depressão ou a
angustia de uma pessoa
que convive com condições como TAG ou Fobia Social.
Contudo, essas doenças não só merecem, como precisam ser levadas a
sério como qualquer outra, e por isso necessitam de atenção. O que regula a
forma que vemos e percebemos o mundo é nossa mente. Se ela se encontra
com algum problema, a forma que vemos o mundo é alterada.
Hoje a Fatos Desconhecidos traz para você, de forma bem superficial,
alguns sintomas desses transtornos que afetam uma porcentagem gritante de
pessoas no mundo. Essas doenças podem não só transformar a vida de uma
pessoa para pior, como também levar a outros males que envolvem outras partes
do corpo. Se você se encaixa em algum desses sintomas, procure ajuda médica.
Nós só temos uma vida, vamos fazer ela valer a pena. Conheça hoje 7 possíveis
sintomas de transtornos psicológicos:
1 - Esquizofrenia Os
principais
sintomas
da
esquizofrenia
são
as
alucinações e os diversos
delírios que podem aparecer.
Nos homens esses sintomas
costumam aparecer entre 15
e 20 anos de idade, no caso
da mulher, na faixa dos 30
anos. Em alguns casos mais
incomuns, esses sintomas
podem aparecer em crianças
e também adultos com mais de 50 anos.

102

2 - Síndrome do Pânico
Normalmente pessoas que
possuem
transtorno/síndrome
do
pânico desenvolvem mais
facilmente depressão. Ela
vem de repente com alguns
sintomas
como,
despersonisificação (achar
que está em um sonho ou
desligamento da realidade),
medo de morrer, medo de
perder o controle ou enlouquecer, desrealização, palpitação e taquicardia,
asfixia, sudorese, tontura ou vertigem.
3 - Fobia Social
Basicamente os sintomas se
resumem
em
medo
e
ansiedade acentuada. Nota-se
em crianças e pessoas que
expressam
comportamentos
excessivamente tímidos ou
retraídos em situações sociais.
Isso também vale para um
estresse, tensão e nervosismos
diários.
4 - Transtorno de Estresse Pós-traumático
Os sintomas envolvem a
reexperiência do trauma como
pesadelos,
lembranças
e
flashbacks. A pessoas tende a
fuga ou esquiva de qualquer
coisa que remete a experiência.
Também
desenvolve
distanciamento emocional. Ela
experiência episódios de pânico,
distúrbios
de
sono
ou
hipervigilância
(estado
de
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alerta). A pessoa também, de forma recorrente, se inunda por sentimentos
negativos.
5 - Transtorno ObsessivoCompulsivo
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Nesse caso, o TOC pode vir
acompanhado de medo e
preocupação
excessiva
relacionados, por exemplo, a:
germes
e
contaminação,
limpeza
e
pensamentos
agressivos em relação aos
outros ou a si próprio.

6
Transtorno
de
Ansiedade Generalizada
No transtorno de ansiedade
generaliza (TAG) a pessoa
pode apresentar dificuldade
de
concentração,
irritabilidade,
fadiga,
inquietação,
tensão
muscular, náusea e diarreia.
Isso também se aplica para a
falta
de
controle
de
sentimentos e uma extrema preocupação com as coisas.

7 - Transtorno Depressivo
Humor
depressivo,
ansiedade e angústia
frequente. Fadiga e
desânimo
também
acompanhados
de
medo e insegurança.
Sentimentos
de
autodesprezo e culpa
desproporcional.
Raciocínio
e
concentração
diminuídos. Perda de peso, apetite e insônia. A pessoa também sente azia,
diarreia, dor no corpo, cansaço e má digestão. Em casos mais graves, há
pensamentos suicidas recorrentes.
Transtorno de personalidade
Os
ditos
Transtornos
de
Personalidade
(TP)
constituem-se como uma
classe
que
envolve
indivíduos com traços de
personalidade inflexíveis e
mal ajustados que causam
funcionamento
significativamente
comprometido
ou
sofrimento subjetivo, além
de se caracterizarem pela má adaptação social e sendo qualificados [os
transtornos] como um problema de saúde. Sendo assim, é necessário conhecer
sua definição, prevalência, etiologia, diagnóstico e formas de intervenção
terapêutica.
Transtornos de personalidade não são doenças propriamente ditas. São
considerados anomalias do desenvolvimento psíquico e para a psiquiatria
forense são perturbações da saúde mental. Eles se manifestam no
relacionamento interpessoal através da desarmonia da afetividade e da
excitabilidade juntamente com uma integração com déficit de impulsos, atitudes
e condutas.
A incidência de TP na população mundial está entre 10% a 15%, no qual
cada tipo específico de transtorno colabora com cerca de 0,5% a 3%. Por serem
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tratadas enquanto condições permanentes, as taxas de prevalência se
equivalem com as taxas de incidência.
Comumente, os indivíduos que têm algum tipo de TP são vistos como
pessoas problemáticas e
difíceis de lidar e/ou
conviver. Ao considerar
seu histórico de vida, são
considerados
improdutivos. Em geral, o
comportamento
desses
indivíduos é turbulento,
suas atitudes incoerentes,
pautadas no imediatismo
de satisfação. Daí os
atritos
relevantes
do
relacionamento
interpessoal.
É indiscutível a influência da cultura na formação da personalidade do
indivíduo, que acaba por se expressar através dos valores pessoais. Quando se
trata do diagnóstico de TP configura-se inevitável o envolvimento desses
valores, já que a cultura sempre reflete uma ampla escala de valores, os quais
sempre
interferem
no
julgamento clínico para o
diagnóstico dos subtipos de
TP.
Ou seja, deve-se
levar em consideração a
importância
em
compreender
que
os
padrões
de
vida
e
julgamentos
estão
envolvidos com os níveis de
autocuidado que são aceitos
socialmente, bem como,
culturalmente definidos.
Estudos e pesquisas nas áreas biológica e genética vêm colaborando com
o entendimento e tratamento dos TP. Já é comprovado cientificamente que
alguns traços de personalidade são determinados por características genéticas.
Contudo, atualmente não é possível encontrar genes específicos para diversos
transtornos mentais. Em se tratando dos transtornos de personalidade, sabe-se
que os genes não são responsáveis pelo transtorno em sim, mas que
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possibilitam uma predisposição. É, por isso, que torna-se tão importante
considerar o ambiente no qual o indivíduo se encontra e o modo como a sua
interação com o mesmo é estabelecida.
No sentido de considerar o impacto da interação ambiental, o conceito de
espectro é utilizado atualmente para demonstrar que a partir da relação com o
meio, mesmo que o indivíduo apresente um gene dominante, pode não
apresentar o transtorno mental previsível ou até mesmo apresentá-lo dentro de
um amplo espectro de configurações clínicas. Deve-se levar em consideração
ainda a interferência aspectos biológicos que não são de natureza genética no
desenvolvimento da personalidade, por exemplo, níveis mais elevados de
testosterona que são relacionados com um comportamento mais agressivo.
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais,
DSM-IV-tr, os transtornos de personalidade são um sistema multiaxial,
codificados em um eixo separado dos demais transtornos mentais e
classificados em três grandes grupamentos:
Grupo A: personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica;
Grupo B: personalidade antissocial, Borderline, Histriônica e Narcisista;
Grupo C: personalidade esquiva, dependente e obsessivo-compulsiva.

O CID-10 descreve o transtorno de personalidade enquanto uma
perturbação grave da constituição caracterológica e das tendências
comportamentais do indivíduo, atentando-se ao fato de que essa perturbação
não deve ser decorrente de uma doença, lesão, afecção cerebral ou outro
transtorno psiquiátrico. Essas perturbações, também, usualmente envolvem
vários aspectos da personalidade e estão quase sempre associadas à ruptura
pessoal e social. Ainda diferencia que quando são determinados por condições
do desenvolvimento da infância ou adolescência descrevem-se como padrões
de comportamento arraigados e permanentes; quando adquiridos na idade
adulta, após estresse grave, privação ambiental extrema, transtorno psiquiátrico
ou doença cerebral é dito como alteração da personalidade. São descritos oito
tipos de transtornos específicos de personalidade:
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Transtorno paranoíde: predominância de desconfiança, sensibilidade
excessiva a contrariedades, sentimento de sempre estar sendo prejudicado por
terceiros, atitudes de autorreferência;
Transtorno esquizóide: predominância do desapego, desinteresse por contato
social, retraimento afetivo, dificuldade para experimental prazer, introspecção;
Transtorno antissocial: indiferença pelos sentimentos alheios, possibilidade de
comportamento cruel, desprezo por normas e obrigações, baixa tolerância a
frustração, baixo limiar para comportamentos violentos;
Transtorno emocionalmente instável: apresenta manifestações impulsivas e
imprevisíveis. Conta com dois subtipos: o impulsivo (instabilidade emocional e
falta de controle de impulsos) e o bordeline (instabilidade emocional,
perturbações da autoimagem, dificuldade de definição de preferências pessoais
e consequente sentimento de vazio);
Transtorno
histriônico:
prevalência do egocentrismo,
baixa tolerância à frustração,
teatralidade
e
superficialidade, além da
necessidade de obter a
atenção de todos;
Transtorno
anancástico:
preocupação com detalhes,
rigidez e teimosia. Apresenta
pensamentos repetitivos e
intrusivos, mas que não
correspondem à gravidade de um transtorno obsessivo-compulsivo;
Transtorno ansioso ou esquivo: sensibilidade excessiva a críticas, tensão e
apreensão persistentes, retraimento social originário de insegurança das
capacidades
sociais
e/ou
profissionais;
Transtorno
dependente:
prevalência de astenia do
comportamento, carência de
determinação
e
iniciativa,
instabilidade de propósitos.
Quando se fala em pacientes
com
transtorno
de
personalidade, os mesmos
demandam atenção excessiva
e,
comumente,
são
considerados irritantes e de
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difícil manejo clínico. Com relação à viabilidade e alcance do tratamento, ainda
hoje, os transtornos de personalidade representam um desafio terapêutico. Por
isso, para averiguar a viabilidade de tratamento, existe um modelo constituído
por setes fatores:
• Natureza e gravidade do transtorno;
• Grau de invasão nas esferas psicológica e social, e o impacto no
funcionamento dos diversos setores da vida do indivíduo;
• Saúde prévia, comorbidades e/ou fatores de risco;
• Momento do diagnóstico e da intervenção terapêutica;
• Experiência e disponibilidade da equipe terapêutica;
• Disponibilidade de unidades especializadas no atendimento
especializado;
• Conhecimento científico do transtorno e atitudes culturais em relação às
concepções do tratamento.
TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM
O Código de Doenças Internacionais (CID10) define os Transtornos de
Aprendizagem como sendo transtornos nos quais os padrões normais de
aquisição
de
habilidades
são
perturbados desde os
estágios iniciais do
desenvolvimento. Eles
não são simplesmente
uma consequência de
uma
falta
de
oportunidade
de
aprender
nem
são
decorrentes de qualquer
forma de traumatismo
ou de doença cerebral
adquirida. Ao contrário, pensa-se que os transtornos originam-se de
anormalidades no processo cognitivo, que derivam em grande parte de algum
tipo de disfunção biológica.
Os problemas de processamento tem base neurológica e podem interferir
na aprendizagem de habilidades básicas, como leitura, escrita e/ou matemática.
Eles também podem interferir com habilidades de nível superior, como
organização, planejamento do tempo, raciocínio abstrato, memória e atenção a
longo ou curto prazo. É importante perceber que as dificuldades de
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aprendizagem podem afetar a vida de um indivíduo além da escola e também as
relações com familiares, amigos e no local de trabalho.
Importância da Avaliação
Uma vez que as dificuldades com a leitura, a escrita e a matemática são
problemas reconhecíveis durante os anos escolares, os sinais e sintomas dos
transtornos de aprendizagem são mais frequentemente diagnosticados durante
esse período. No entanto, alguns indivíduos não recebem uma avaliação correta
até que estejam no ensino médio ou superior, ou até mesmo adultos já no
mercado de trabalho. Algumas pessoas podem nunca receber uma avaliação e
passar pela vida, sem saber por que eles têm dificuldades na escola ou
universidade e por que eles enfrentam problemas em seus empregos ou em
relacionamentos com familiares e amigos.
Os
transtornos
de
aprendizagem não devem ser
confundidos com dificuldades
de aprendizagem que são
principalmente o resultado de
deficiências visuais, auditivas
ou motoras, de atraso mental,
de perturbação emocional ou
de desvantagens ambientais,
culturais ou econômicas.
De um modo geral, as
pessoas diagnosticadas com
transtornos de aprendizagem são de inteligência média ou acima da média.
Muitas vezes, parece haver uma lacuna entre o potencial do indivíduo e a
realização real. É por isso que os transtornos de aprendizagem são referidos,
em alguns casos, como “deficiências ocultas”: a pessoa parece perfeitamente
“normal” e parece ser uma pessoa muito brilhante e inteligente, mas pode ser
incapaz de demonstrar o nível de habilidade esperado de alguém da mesma
idade.
Um transtorno de aprendizagem não pode ser curado ou corrigido. É um
desafio ao longo da vida. No entanto, com apoio e intervenção adequados, as
pessoas com algum quadro relacionado a transtorno de aprendizagem podem
alcançar o sucesso na escola, no trabalho, nos relacionamentos e na
comunidade. O processo de psicoterapia infantil também é
compreendida como um suporte de ressignificação diante das
dificuldades que a criança enfrenta devido ao ser diagnosticada.
Abaixo uma lista dos principais transtornos de aprendizagem:
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Transtorno
de
processamento
auditivo
Também
conhecido
como
Transtorno
de
processamento auditivo
central. É uma condição
que
afeta
negativamente
como o som que viaja sem impedimento através da orelha é processado ou
interpretado pelo cérebro. Indivíduos com este transtorno não reconhecem
diferenças sutis entre sons em palavras, mesmo quando os sons são altos e
claros o suficiente para serem ouvidos. Eles também podem achar difícil dizer
de onde são os sons, dar sentido à ordem dos sons ou bloquear os ruídos de
fundo concorrentes.
Discalculia
Trata-se
de
uma
deficiência de aprendizagem
específica em matemática.
Afeta a capacidade de uma
pessoa entender números e
aprender
fatos
de
matemática. Indivíduos com
discalculia também podem ter
uma má compreensão de
símbolos de matemática,
podem lutar com memorizar e organizar números, ter dificuldade em dizer tempo
ou ter problemas com a contagem.
Disgrafia
Uma deficiência de
aprendizagem
específica
que afeta a capacidade de
escrita da pessoa e as
habilidades motoras finas.
Os problemas podem incluir
escrita a mão ilegível,
espaçamento incompatível,
mal planejamento espacial
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no papel, má ortografia e dificuldade em compor escrita, bem como pensar e
escrever ao mesmo tempo.
Dislexia
Uma deficiência de
aprendizagem específica que
afeta as habilidades de leitura
e
processamento
de
linguagem relacionadas. A
gravidade pode diferir em cada
indivíduo, mas pode afetar a
fluidez
da
leitura,
a
decodificação, a compreensão
de leitura, a soletração, a escrita, a ortografia e, às vezes, a fala e pode existir
junto com outros distúrbios relacionados. A dislexia às vezes é referida como
uma incapacidade de aprendizagem baseada na linguagem.
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma
síndrome de base genética
bastante relevante. Trata-se
de
um transtorno
de
neurodesenvolvimento. Está
relacionada com a regulação
de um determinado conjunto
de funções cerebrais e
comportamentos
relacionados.
É um distúrbio que
inclui dificuldade em manter
o foco e prestar atenção, dificuldade em controlar o comportamento e
hiperatividade. Embora o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH) não seja considerado uma deficiência de aprendizagem, pesquisas
indicam que de 30 a 50 por cento das crianças com TDAH também têm uma
deficiência de aprendizagem específica e que as duas condições podem interagir
para tornar o aprendizado extremamente desafiador.
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Orientações aos pais
Se você desconfia que seu filho esteja enfrentando algum tipo de
dificuldade no ambiente escolar, procure ajuda de um profissional especializado.
Quanto mais cedo se fizer um diagnóstico, mais rápido a criança poderá contar
com ajuda de profissionais
como
fonoaudiólogos,
psicólogos e psicopedagogos.
Assim, muito provavelmente
também se conseguirá evitar
problemas decorrentes que
atingem a auto-estima.
É fundamental que os
pais,
professores
e
principalmente
a
criança
entendam a natureza do
problema, para que ela desenvolva uma opinião positiva sobre si mesma.
TRANSTORNO DE ANSIEDADE
A ansiedade é ubíqua à condição humana e está presente atualmente
dentro do contexto das
pressões, demandas e
estresses flutuante do
cotidiano humano. É um
sentimento como outro
qualquer
que
se
apresenta em diferentes
escalas,
pode
ser
considerada saudável em
condições normais. No
entanto
em
escalas
maiores pode ser extremamente prejudicial tanto para a saúde mental do
indivíduo quanto para a física devido aos seus vários sintomas. Mas, então, o
que é afinal ansiedade? Como ocorre a exacerbação desse sentimento? Tem
causa fisiológica e, portanto, tratável com medicamentos, ou psicológica e
tratável com psicoterapia? Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo
do texto.
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Para o Nacional Institute of Mental Health (NIMH, 2001), 19 milhões de
adultos norte-americanos apresentando um transtorno de ansiedade, estima-se
que 20% a 30% da população mundial venha a desenvolver transtornos
relacionados pelo menos uma vez na vida sendo que a prevalência é em
mulheres, portanto é um assunto de muita relevância para estudos. Os
medicamentos utilizados para o tratamento desses transtornos são da classe
antidepressivos e estabilizadores do humor e são a terceira classe de remédios
mais prescrita no mundo, movimentando mais de 19,5 bilhões de dólares por
ano. Os transtornos de
ansiedade são a forma mais
prevalente
dentre
os
distúrbios
de
ordem
psicológica, a Organização
Mundial da Saúde Mental
(OMS) constatou que é o
transtorno mais comum em
todos os países, exceto na
Ucrânia e China. Portanto,
milhões de pessoas no
mundo inteiro travam uma
batalha diária contra a
ansiedade clínica e é um
assunto
de
grande
importância
A natureza emocional humana faz parte do psicológico em que, no modelo
cognitivo-comportamental, a emoção precursora da ansiedade é o medo, o qual
surge como uma resposta
adaptativa e saudável a
situações
de
ameaça
à
integridade física do sujeito,
garantindo a segurança e
sobrevivência dele. O medo é
importante, presente em todos
os seres normais e saudáveis.
No entanto, esse sentimento
pode ser mal adaptativo quando
ocorre em uma situação não
ameaçadora que é interpretada
de maneira errada como perigosa. São essas situações geradoras de estresse
como trabalho, estudos, falar em público, entre outras que não põem a vida da
pessoa em risco, mas capazes de gerar ansiedade em demasia. Já os sintomas

114

fisiológicos posteriores à percepção de situação ameaçadora provocam ativação
do sistema nervoso simpático e parassimpático, que geram hiperexcitação como
a constrição dos vasos sanguíneos, tônus aumentado dos músculos, frequência
e contração cardíaca aumentadas, dilatação dos pulmões, dilatação das pupilas,
cessação na atividade digestiva, aumento no metabolismo basal e secreção
aumentada de epinefrina e norepinefrina no cérebro, ou seja, prepara o indivíduo
para fugir, lutar ou congelar. No entanto as situações que causam ansiedade na
contemporaneidade não representam real risco de vida, todas as reações
fisiológicas terminam por inutilmente prejudicar o funcionamento do organismo.
Nesse sentido, a ansiedade pode ser considerada uma resposta
emocional provocada pelo medo, se constituindo do estado desagradável
evocado quando o
medo é estimulado
com uma série de
sintomas fisiológicos
que
surgem
por
consequência desse
estado emocional, e
não como causa. A
ansiedade
num
estado
mais
permanente
de
ameaça ou apreensão ansiosa que inclui outros fatores cognitivos denominados
de crenças, como a incontrolabilidade, incerteza, vulnerabilidade, desamparo, e
incapacidade. Partindo do pressuposto de que um sujeito apenas avalia uma
situação não ameaçadora como uma ameaça real quando possui algumas
crenças disfuncionais, elas se tornam fundamentais para diagnóstico dos
transtornos, como exemplo dessas: acreditar que o futuro é incontrolável e o pior
pode acontecer, ou não ser capaz de encontrar respostas adequadas para seus
problemas cotidianos, ainda se considerar despreparado para lidar com qualquer
situação se tornando vulnerável. Nesse sentido sujeitos psicologicamente
amparados, seguros e saudáveis geralmente tem mais capacidade de lidar com
adversidades da vida sem sentirem-se demasiadamente ansiosos, sendo
considerados mais preparados, maduros, seguros, emocionalmente estáveis,
independentes e até mesmo mais confiáveis pelas pessoas.
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É importante separar o que é normal de todos os seres humanos do que
não
é.
Se
livrar
totalmente
do
sentimento
de
ansiedade
é
tarefa
impossível já que é
inerente a uma emoção
tão rudimentar dos seres
vivos que é o medo. No
entanto, pode-se tratar
sua exacerbação que
prejudica a qualidade de
vida bem como a saúde
psicológica das pessoas. Para que a ansiedade seja considerada clínica se faz
necessário imprescindivelmente a presença de cinco critérios de ordem
estritamente psicológica, o que sugere que os sintomas físicos não
especialmente definem o diagnóstico. Dentre eles estão a cognição disfuncional,
ou seja presença das crenças disfuncionais citadas anteriormente;
funcionamento prejudicado em que a vida do sujeito está claramente afetada de
maneira negativa pelas ameaças irreais percebidas; a clara manutenção que o
sujeito faz para a permeação da ansiedade como antecipação da ameaça que
pode ser constatada diariamente, presença dos chamados alarmes falsos
(pânico ou medo excessivo sem qualquer presença de estímulo, o estado ocorre
sem nenhum evento causal e a pessoa pode ficar sob constante alerta), e, por
fim, a hipersensibilidade a estímulo. A última diz respeito às situações irreais
consideradas ameaçadoras que geram excesso de sentimentos negativos:
pessoas com aversão à andar de elevador, por exemplo, têm respostas
fisiológicas e alteração emocional apenas em pensar sobre o assunto.
Portanto, a ansiedade é de causa psicológica que possui efeitos tanto
mentais como físicos como resposta a uma avaliação de perigo eminente,
provavelmente por uma crença individual de impotência para lidar com os
problemas adversos e também de vulnerabilidade generalizada. A ansiedade
está presente em todos os indivíduos e é importante para a sobrevivência em
situações de perigo real, mas que exacerbada pode gerar prejuízos inicialmente
psicológicos e posteriormente físicos, devendo ser tratada com psicoterapia e,
em casos mais graves, como é o caso de transtornos diagnosticados por
profissionais competentes, tratados também com o auxílio de medicamentos
prescritos por psiquiatras.
Listamos os principais comportamentos que podem estar relacionados a
transtornos de ansiedade, e merecem atenção:
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1 – Enxergar perigo em tudo
Indivíduos
com
transtornos de ansiedade
em geral superestimam o
perigo nas situações que
temem ou evitam. O
medo ou a ansiedade
são excessivos ou fora
de proporção. Você já
conheceu
alguma
pessoa que não viaja de
avião por que tem medo
de acidente aéreo? Está sempre pensando que o avião vai cair?
Um outro exemplo é alguém que passa por um procedimento ou exame
médico simples e teme ter uma doença grave ou ficar incapacitado após o
exame. Em casos mais extremos
chega
até
a
cogitar
a
possibilidade de morrer no
procedimento.
2 – Assaltar a geladeira ou
descontar a preocupação no
docinho
Não faltam casos de pessoas que
encontram na comida uma
solução para seus problemas
emocionais. Ao menor sinal de
preocupação você recorre ao brigadeiro, a um docinho ou qualquer outro
alimento para aliviar a tensão. Em geral mastigam pouco o alimento, e ingerem
grande quantidade de comida em pouco tempo.
Comer indiscriminadamente, sem fome, por ansiedade, estresse ou outra
emoção negativa é um sinal de alerta. E cuidado, esta atitude também pode
desencadear uma compulsão alimentar. Sintomas de ansiedade que merecem
atenção. Pessoas ansiosas costumam assaltar a geladeira durante a noite
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3 – Alterações de sono
Sentem dificuldade para
dormir ou apresentam
episódios de insônia em
vésperas de reuniões
importantes e eventos.
Não
conseguem
se
desligar do que fizeram
ao longo do dia no
trabalho e passam a noite
processando o que farão
no dia seguinte. Algumas
vezes chegam a sonhar e
despertar pensando em
soluções possíveis para determinada questão.
4 – Sofrer com tensão muscular
Estão sempre com dores
nas costas, ombros e
nuca. Seus músculos do
pescoço estão travados e
a dor é tanta que mal dá
para virar de lado? Essa
tensão muscular, quase
constante,
geralmente
acompanha os transtornos
de ansiedade. Quanto
maior a preocupação e o
desânimo,
maior
a
possibilidade de transferir
as tensões para a região cervical.
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5 – Ter medo de falar em público
Somente ao pensar na necessidade de
realizar uma apresentação para uma
plateia sinais como sudorese excessiva,
mãos geladas, taquicardia, falta de ar e
respiração ofegante aparecem.
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Ansiedade e medo de falar em público
Medo de falar em público e ansiedade
podem ser precedidos de sinais como
sudorese e calafrios
6 – Preocupar-se em excesso
Estão sempre preocupados
com o futuro. Ainda mais em
épocas de crise econômica,
é comum ver pessoas
preocupadas
com
a
manutenção do emprego.
Será que estarei empregado
mês que vem? Terei
dinheiro para pagar minhas
contas? Como vou cuidar da
minha família?
A preocupação excessiva é uma fonte direta de dores de cabeça, úlceras,
ansiedade e stress, podendo inclusive afetar o sistema imunológico.
7 – Ficar à beira de um ataque de
nervos
Irritabilidade, mudanças de humor
repentinas
e
sem
explicação
aparente. Pessoas que estão a ponto
de entrar em um ataque de nervos,
podem passar da euforia ao pranto
rapidamente.
Esses sintomas
surgem em momentos de maior
pressão e stress, por exemplo,
quando da perda de um emprego ou
de um ente querido.

8 – Conviver com medos irracionais
Medos de estar perdendo
alguma coisa, de não ser
bom o suficiente, medo do
fracasso, pânico de ficar
sozinho ou de não ser aceito
também perseguem pessoas
ansiosas. Campeões de
autocrítica, são os primeiros
a não se sentir capazes o
suficiente para concluir uma
determinada atividade. O
excesso de medo pode
comprometer a segurança nas relações pessoais, seja no trabalho ou na família.
9
–
Apresentar
inquietação constante
Dificuldade
de
concentração, inquietação e
fadiga.
O
indivíduo
apresenta uma angústia
intensa, não consegue ficar
quieto, caminha de um lado
para o outro, desespera-se.
Fatores que geram grande
desconforto ao atrapalhar a
conclusão de uma tarefa, ao
afetar a qualidade de vida da pessoa e de quem está ao seu lado.
Encontre um psicólogo online e seja atendido do conforto da sua casa
10 – Sofrer com sintomas
físicos
Nos
momentos
de
ansiedade, podem surgir
sintomas
físicos
como
tremores, cansaço fácil,
sensação de falta de ar ou
asfixia, coração acelerado,
suor excessivo, mãos frias e
suadas, boca seca, tontura,
náuseas,
diarreia,
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desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, dificuldade
para engolir, sensação de engasgo, entre outros.
11 – Pensamento obsessivo
O pensamento obsessivo é
uma incapacidade de ganhar
controle sobre pensamentos e
imagens,
angustiantes
e
recorrentes.
Estudos
de
imagem cerebral indicam que
está
associado
a
uma
disfunção
neurológica
de
causa desconhecida que força
os pensamentos em ciclos
repetitivos. O pensamento
obsessivo também pode estar associado a transtornos do humor, incluindo
distimia, depressão, transtorno bipolar e é o sintoma definidor de Transtorno de
Ansiedade Generalizada (TAG), Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC),
Transtorno de Pânico e muitas outras condições psicológicas.
12 – Perfeccionismo
O perfeccionismo caracteriza-se pela insistência em estabelecer padrões altos e
pela busca incessante em
alcançar esses padrões. E de
fato,
os
perfeccionistas
muitas vezes têm alto
desempenho – mas o preço
desse sucesso pode ser a
infelicidade e insatisfação
crônicas.
Pode
estar
fortemente ligado ao medo
de errar e a comportamentos
de auto-sabotagem, como a
procrastinação. Como a perfeição é algo praticamente impossível de se atingir,
pessoas perfeccionistas acabam sofrendo com a ansiedade por não conseguir
atingir o objetivo estabelecido.
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13 -Problemas digestivos
Um sistema muito afetado pelo
estresse e ansiedade é o
gastrointestinal. Dores, má
digestão,
mal-estar
no
abdômen, diarreia e azia são
alguns desses sinais que
podem
causar
incômodo.
Ansiedade
excessiva
e
estresse agudo podem alterar
as funções gastrointestinais por
meio do sistema nervoso.
Como consequência dessas alterações podem surgir úlceras, gastrites, doenças
inflamatórias, refluxo gastroesofágico e síndrome do intestino irritável.
Estratégias para controlar a ansiedade
Sessões de Psicoterapia
A Psicoterapia é um processo que pode ajudar, e muito, os indivíduos que
sofrem com ansiedade. A
psicoterapia é um tratamento
colaborativo baseado na
relação entre um indivíduo e
um psicólogo. Baseado em
diálogo, ele fornece um
ambiente de apoio que
permite falar abertamente
com alguém que é objetivo,
neutro e sem julgamento.
Você
e
seu
psicólogo
trabalharão juntos para identificar e mudar os padrões de pensamento e
comportamento que o impedem de sentir o seu melhor.
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Praticar atividade física
Reserve um tempo
para
uma
caminhada,
corrida
ou
qualquer
atividade física que te
proporcione
prazer.
Atividade física realizada de
forma regular ajuda a
fortalecer
o
sistema
imunológico,
prevenir
doenças cardiovasculares e obesidade. Aumenta o bem-estar, a disposição para
atividades do dia a dia e a produtividade no trabalho. Também diminui a insônia
e melhora a saúde mental, prevenindo a depressão. Se você é do tipo
competitivo, estabeleça uma meta, como por exemplo correr uma prova de 5 ou
10 km. Regula o sono, pois a prática de exercícios libera endorfina, uma enzima
que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse.
Praticar meditação
Neurocientistas
já
comprovaram que a prática
de meditação contribui para
aumentar a região do córtex
pré-frontal esquerdo, região
responsável
pelo
sentimento de felicidade.
Cinco minutos diários para
observar a respiração já são
eficientes para o começo.
Se possível estimule sua equipe a meditar também, os ganhos serão enormes.
Mindfulness é uma das intervenções mais eficientes para reduzir o estresse e o
sistema imunológico. Eu gosto bastante e uso o Headspace. Descobri
recentemente o app da Vivo Meditação, já em português. Quem sabe você não
começa a meditar hoje mesmo?
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Ouvir música
A
música
ajuda
relaxar,
extravasar,
expressar, dançar, celebrar,
interiorizar,
descansar…
Ainda mais no Brasil, onde a
narrativa social e o cotidiano
são musicais. Ela é um
elemento terapêutico por
excelência. É algo medicinal
e sem contraindicações.
Quando foi a última vez que
você curtiu sua música preferida?

Manter uma alimentação saudável
Um cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra a ansiedade,
depressão e outros transtornos
do humor. Algumas vitaminas
são necessárias para a
formação
de
neurotransmissores
que
estimulam o humor, enquanto
outras fornecem energia para
células
cerebrais
ou
as
protegem de danos. Assim
como os nossos órgãos, o
nosso cérebro precisa de certas
vitaminas para funcionar normalmente.
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