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Não é conspiração, meu caro zé droguinha. 

Ao longo da história muitas pessoas já foram "encarceradas" contra sua vontade em hospitais psiquiátricos
até por pessoas da própria família, por estes mesmos "profissionais sérios" que você defende. 

A psiquiatria se desenvolveu há uns 300 anos como um dos "braços" da lei. O propósito por trás dela
sempre foi se livrar dos indesejáveis. E indesejáveis de todos os tipos, por terem um comportamento

diferente (a definição de "doença mental") ou serem alvo da grande massa. 

Desde que a psiquiatria foi estabelecida que o juramento de Hipócrates de não fazer mal aos pacientes foi
desconsiderado. Pode até ajudar, mas não deveria prejudicar ninguém. 

Sem o internamento involuntário nos hospitais e a defesa de insanidade mental, não haveria mais
necessidade dessa "especialidade" médica, até porque outros especialistas podem te ajudar conversando

com você. 

Prescrever a alguém drogas que alteram totalmente seu organismo e sua mente sem poder demonstrar ou
mesmo provar que ela tem uma doença já é uma violação de princípios éticos da medicina. Se um
profissional diagnostica alguém como tendo uma doença grave e essa pessoa descobre que nunca foi
doente, o médico pode até arriscar perder a licença. 

Mas hoje qualquer criança toma Ritalina, que é pior até que cocaína, pro que chamam de "transtorno de

déficit de atenção", que nem foi provado que é uma doença. 
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THE END.
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510

Truman 

Membro

 Citando Magus Mustang 

galerinha que acha que um caso desses é um fake simplesmente por ser "extremo" não tem noção das
coisas bizarras que tem por ai 

com 2 minutos ja deu pra sacar o conteudo. uma bosta, das bem mentirosas. existem trilhoes de estudos
sobre todas essas doenças faladas. sabia que existe mais estudo sobre transtorno de deficit de atenção e
hiperatividade do que diabetes? do que malaria?

esse papo conspiratorio de industria farmaceutica da no saco
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KingNobil,  d.bodhi e Flamengo.

13-01-2012 22:16 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

13-01-2012 22:23

o problema é um assunto tecnico cair nas maos de leigos. tem milhares de bobagens dentro do seu post,
bobagens que não foi vc que inventou, é um certo "movimento" que o defende

sabe qual foi o maior fator contribuinte para o fim de grande parte de manicomios e internações eternas?
medicalização

"ze droguinha" é tenso em, sou psicologo, não prescrevo, não tomo e nem nunca tomei nada 

você vai discutir com um físico sobre achar uma tremenda bobagem existe algo com velocidade
supraluminar? n ne, sabe que não estudou a serio a area e respeita a sua propria ignorancia. infelizmente
quando se tem um "psico" no meio qualquer pessoa se acha capacitada a dar um pitaco
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Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

Não é conspiração, meu caro zé droguinha. 

Ao longo da história muitas pessoas já foram "encarceradas" contra sua vontade em hospitais psiquiátricos
até por pessoas da própria família, por estes mesmos "profissionais sérios" que você defende. 

A psiquiatria se desenvolveu há uns 300 anos como um dos "braços" da lei. O propósito por trás dela
sempre foi se livrar dos indesejáveis. E indesejáveis de todos os tipos, por terem um comportamento

diferente (a definição de "doença mental") ou serem alvo da grande massa. 

Desde que a psiquiatria foi estabelecida que o juramento de Hipócrates de não fazer mal aos pacientes foi
desconsiderado. Pode até ajudar, mas não deveria prejudicar ninguém. 

Sem o internamento involuntário nos hospitais e a defesa de insanidade mental, não haveria mais
necessidade dessa "especialidade" médica, até porque outros especialistas podem te ajudar conversando

com você. 

Prescrever a alguém drogas que alteram totalmente seu organismo e sua mente sem poder demonstrar ou
mesmo provar que ela tem uma doença já é uma violação de princípios éticos da medicina. Se um
profissional diagnostica alguém como tendo uma doença grave e essa pessoa descobre que nunca foi
doente, o médico pode até arriscar perder a licença. 

Mas hoje qualquer criança toma Ritalina, que é pior até que cocaína, pro que chamam de "transtorno de

déficit de atenção", que nem foi provado que é uma doença. 

PAZ NOS FORUNS

The Scientist, DVSV, Bandura e mais 1.
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13-01-2012 23:39

ahhh... entra no MCLASS... vai se sentir renovado, com um sorriso de orelha a orelha
se tem medo, pede p algum amigo ligar pra voce..

marca e vai q eh tua tafarel
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daniel_cps 

Membro

São mimimi, me ajuda.

Email/MSN: Clique Aqui

14-01-2012 10:15

Vamos por partes

1 - Você disse que muitas pessoas ao longo da história já foram "encarceradas" contra a sua vontade por
pessoas da família. Espero realmente que tu nunca precise ver uma situação em que isso é necessário. Eu
já tive que trabalhar 2 internações involuntárias a pedido da família. Um médico bipolar que foi demitido,
saiu para viajar e em 1 mês gastou 700 mil reais, contraindo dívidas que a família ainda está pagando.
Além de ter se envolvido em 2 situações de polícia. O outro caso foi de um esquizoafetivo que estava
francamente psicótico, saiu pelado na rua, agrediu a esposa e depois uma pessoa desconhecida na rua
com uma vassoura. 
Não é porque existiram casos de internação "injusta" ou "política" que todos os casos são assim. Acredite.

2 - Dentro da própria psicologia a questão do papel da psiquiatria e psicologia é muito estudado. Um dos
críticos mais famosos foi Foucault com os livros Vigiar e Punir e História da Loucura. As críticas dele são
bastante parecidas com o que você fala. Mas sabe qual o problema disso? É que geralmente envolve um
processo de falsa dicotomia. Ok, existem pessoas que tomam edicação (ritalina), mas não precisariam ou
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Bandura 

Membro

 Citando Truman 

Não é conspiração, meu caro zé droguinha. 

Ao longo da história muitas pessoas já foram "encarceradas" contra sua vontade em hospitais psiquiátricos
até por pessoas da própria família, por estes mesmos "profissionais sérios" que você defende. 

A psiquiatria se desenvolveu há uns 300 anos como um dos "braços" da lei. O propósito por trás dela
sempre foi se livrar dos indesejáveis. E indesejáveis de todos os tipos, por terem um comportamento
diferente (a definição de "doença mental") ou serem alvo da grande massa. 

Desde que a psiquiatria foi estabelecida que o juramento de Hipócrates de não fazer mal aos pacientes foi
desconsiderado. Pode até ajudar, mas não deveria prejudicar ninguém. 

Sem o internamento involuntário nos hospitais e a defesa de insanidade mental, não haveria mais
necessidade dessa "especialidade" médica, até porque outros especialistas podem te ajudar conversando

com você. 

Prescrever a alguém drogas que alteram totalmente seu organismo e sua mente sem poder demonstrar ou
mesmo provar que ela tem uma doença já é uma violação de princípios éticos da medicina. Se um
profissional diagnostica alguém como tendo uma doença grave e essa pessoa descobre que nunca foi
doente, o médico pode até arriscar perder a licença. 

Mas hoje qualquer criança toma Ritalina, que é pior até que cocaína, pro que chamam de "transtorno de

déficit de atenção", que nem foi provado que é uma doença. 
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que são internadas sem necessidade. Daí nego já acha que todos os casos são assim. Se você visse o
relato de algumas pessoas com TDAH antes e depois da Ritalina você não seria tão convicto que TDAH não
existe ou que a Ritalina é algo do demonio. Aliás, Ritalina pior que Cocaína em que sentido?

3 - Tem também uma pesquisa clássica de um pesquisador (Rosenhan) que na década de 70/80 foi em
hospitais psiquiátricos nos EUA e disse que estava ouvindo um "tum" na cabeça. Acabou sendo internado e
medicado e os próprios pacientes diziam que ele não era louco nem nada, que não precisaria estar ali. Isso
gerou tanta polêmica que eles resolveram reformular os manuais diagnósticos (dai surgiu o famoso DSM-
III). Claro que doença mental é algo polêmico. Mas hoje existem inúmeras evidências de que elas existem.
Tanto TDAH quanto depressão quanto outras psicopatologias. Você acha que psiquiatria e psicologia seria
tão estudada se não houvesse provas de doença mental? Harvard tem um prédio só para psicologia e
psiquiatria. A menos que tu parta de uma epistemologia absolutamente construcionista social. Nesse caso
recomendo ler artigos de Gustavo Castañon e o livro Tabula Rasa do Pinker...

4 - Você acha realmente que outros médicos poderiam "conversar com você" e resolver seu problema?
Isso é um reducionismo tão grosseiro quanto eu dizer que não precisamos de ortopedistas, porque o
psiquiatra pode ir lá e colocar o gesso. Aliás, o pedreiro da esquina poderia fazer isso.

14-01-2012 10:32

TDAH é dahora 

não consigo estudar, me concentrar, terminar tarefas simples 
não vou a psiquiatra pq tenho medo de ser medicado e me viciar

eu ia me voluntariar pra um estudo de uma pesquisadora mas ela levou um "warn" do comitê de ética a
respeito de problemas que talvez pudessem ocorrer com as pessoas diagnosticadas mas que não fazem
uso de medicação... então não posso mais...

a quem interessar, segue o relato da mesma:

Spoiler: 
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Neckilljo 

Membro

Você que gentilmente se prontificou a participar de meu estudo, eu gostaria de lhe dar uma
satisfação. Quando conversamos pela última vez, expliquei que a princípio meu estudo era com
Meditação/TCC e pacientes com TDAH medicados. Precisava de 45 pacientes. Mas recebi o
contato via e-mail e telefônico de várias pessoas que diziam ter sintomas de TDAH ou mesmo que
diziam ter o diagnóstico de TDAH e não tomavam a medicação por opção, seja por qual motivo
for.

Diante disso, passei a me mobilizar para conseguir um adendo junto ao Comitê de Ética para
incluir essas pessoas em minha Pesquisa. No entanto, ao relatar a situação, recebi uma
advertência, não oficial, de que eu era responsável por possíveis intercorrências, principalmente
por aquelas sofridas pelas pessoas diagnosticadas e que não faziam uso da medicação. Além
disso, eu não teria como tratar as pessoas que não tomavam medicação. Então, a resposta que
obtive é que não adiantaria enviar um adendo para incluir esses pacientes, pois a resposta iria ser
negativa. Possivelmente há outras questões envolvidas relacionadas com a medicalização, mas
não quero entrar no mérito da questão.

Sou Psicóloga e não Psiquiatra. Fui atrás de um Psiquiatra para me ajudar com a demanda de
pessoas não medicadas. A UNIFESP não tem um serviço ou um ambulatório que possa receber
os adultos com TDAH. Entrei em contato com um Psiquiatra da USP que não pode me ajudar no
momento. Pediu que eu entrasse em contato com ele em Janeiro de 2012 para ainda agendarmos
um dia que ele possa.

Gostaria que compreendesse minha situação. Acontece que não posso ficar esperando. Sou pós-
doutoranda pelo departamento de Psicobiologia da UNIFESP e sou financiada pela FAPESP para
desenvolver este projeto. Tenho que apresentar relatórios a essas instituições ainda no início do 2º
trimestre de 2012, mais precisamente entre Maio e Junho. De modo que teria que iniciar as
práticas de Meditação no mais tardar em Fevereiro, para posteriormente terminar as coletas com
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os testes cognitivos e as análises estatísticas.

Diante dessa situação, resolvi modificar meu projeto. Pretendo trabalhar com Meditação em
Pessoas com TDAH medicadas e Pessoas saudáveis somente, 15 pessoas para cada grupo.
Inclusive se puder me indicar alguém, eu agradeço. Assim diminuo o número de pessoas com
TDAH medicadas de que preciso.

14-01-2012 11:54

Seus pontos são válidos. Mas, cara, você mordeu a isca, foi 'trollado' pelo Truman. Isso não fica bonito no
currículo. 

Você, que também é da área, deveria saber melhor do que ninguém que quem nega ter problemas
costumam ser os casos mais complicados. Sabe aquele tipo de gente que diz que 'é frescura, vira homem,
come umas putas que tu fica bom'?

Ah, se má formação cerebral congênita/danos cerebrais/desequilíbrios hormonais/etc. se resolvessem
apenas com alcool e sexo, realmente, a vida seria tão mais fácil.
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Jon 

Membro

 Citando Bandura 

Vamos por partes

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. - Rui Barbosa.

Lema do boas compras: Botinador de verdade é aquele que paga uma conta de energia elétrica que encontrou no chão só
porque ela estava com 20% de desconto.

14-01-2012 12:01 #107
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Bandura 

Membro

 Citando Jon 

Seus pontos são válidos. Mas, cara, você mordeu a isca, foi 'trollado' pelo Truman. Isso não fica bonito no
currículo. 

Você, que também é da área, deveria saber melhor do que ninguém que quem nega ter problemas
costumam ser os casos mais complicados. Sabe aquele tipo de gente que diz que 'é frescura, vira homem,
come umas putas que tu fica bom'?

Ah, se má formação cerebral congênita/danos cerebrais/desequilíbrios hormonais/etc. se resolvessem
apenas com alcool e sexo, realmente, a vida seria tão mais fácil.
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Pelo menos é aprendizagem. Só tenho um ano aqui. Quando tiver 10 anos acho que vou cair menos
nessas trolagens. As menos óbvias eu até consigo fugir. O problema é quando argumentam.

14-01-2012 13:29

Transtorno mental é diferente de comportamental. O corpo pode ficar doente, mas um comportamento

divergente não é indicativo da pessoa ser mentalmente doente. 

Estar deprimido não é diferente de se sentir sem esperança, triste e cansado. É só ir num asilo e constatar

que é um lugar por si só deprimente, logo todo mundo ali em volta estará ou ficará depressivo. 

Você pode tomar várias substâncias químicas que alteram teu comportamento, como álcool, por exemplo,
depois de chegar em casa, pra se "sentir melhor", mas não quer dizer que estava doente antes. 

Quanto ao DSM, no passado não haviam nem dezenas de "transtornos mentais" e agora temos centenas.
Isso porque agora temos uma epidemia desse tipo de profissional (e não de novas descobertas), é tudo
um grande negócio (pras indústrias farmacêuticas, claro). E o problema é sempre um desequilíbrio químico
no cérebro (jamais provado, porque é um mito), não existe mais livre-arbítrio, auto-controle,

naaaaaaaada, tem sempre alguma doença rolando. 

Vejam o homossexualismo: ontem, era doença. Por força do lobby, deixou de ser. Agora, por interesse

político, temos que aceitar, abaixar a cabeça, "ensinar nossos filhos"... 
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Truman 

Membro

 Citando Bandura 

Você acha que psiquiatria e psicologia seria tão estudada se não houvesse provas de doença mental?

Última edição por Truman : 14-01-2012 às 13:31

ABOBO.

14-01-2012 13:41 #109

Darktag 

Membro

 Citando Truman 
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Tu gosta de ser troll né? 
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12.771
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Transtorno mental é diferente de comportamental. O corpo pode ficar doente, mas um comportamento

divergente não é indicativo da pessoa ser mentalmente doente. 

Estar deprimido não é diferente de se sentir sem esperança, triste e cansado. É só ir num asilo e constatar

que é um lugar por si só deprimente, logo todo mundo ali em volta estará ou ficará depressivo. 

Você pode tomar várias substâncias químicas que alteram teu comportamento, como álcool, por exemplo,
depois de chegar em casa, pra se "sentir melhor", mas não quer dizer que estava doente antes. 

Quanto ao DSM, no passado não haviam nem dezenas de "transtornos mentais" e agora temos centenas.
Isso porque agora temos uma epidemia desse tipo de profissional (e não de novas descobertas), é tudo um
grande negócio (pras indústrias farmacêuticas, claro). E o problema é sempre um desequilíbrio químico no
cérebro (jamais provado, porque é um mito), não existe mais livre-arbítrio, auto-controle, naaaaaaaada, tem

sempre alguma doença rolando. 

Vejam o homossexualismo: ontem, era doença. Por força do lobby, deixou de ser. Agora, por interesse

político, temos que aceitar, abaixar a cabeça, "ensinar nossos filhos"... 

Sou doador de sangue. Seja um você também 

14-01-2012 13:49

o truman não é troll, ele é doente mental mesmo

segundo quem? fonte. existem séculos de discussão sobre definição de saúde, não é algo inventado da
noite pro dia. existe um comportamento de espirrar, que pode ser isolado ou pode ser ter um padrão e ser
chamado de doença, como gripe.

sim é diferente, existem padrões cerebrais diferentes entre pessoas deprimidas e não deprimidas, existem
frequencias genéticas diferentes em diagnosticados com depressão e sem depressão. não, nem todo
mundo que fica num asilo está ou ficará deprimido. nem todo mundo que vai na guerra fica traumatizado,
existem diferenças individuais.

o mundo não obedece a SUA definição de saúde e doença, vá pesquisar os critérios da OMS
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 Citando Truman 

Transtorno mental é diferente de comportamental. O corpo pode ficar doente, mas um comportamento
divergente não é indicativo da pessoa ser mentalmente doente.

 Citando Truman 

Estar deprimido não é diferente de se sentir sem esperança, triste e cansado. É só ir num asilo e constatar
que é um lugar por si só deprimente, logo todo mundo ali em volta estará ou ficará depressivo.

 Citando Truman 

Você pode tomar várias substâncias químicas que alteram teu comportamento, como álcool, por exemplo,
depois de chegar em casa, pra se "sentir melhor", mas não quer dizer que estava doente antes.

 Citando Truman 
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assim como a ortopedia e TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS, hj em dia tem mais doenças do que a
50 anos atrás. se chama progresso científico.

não sei se vc tem a experiencia de comercio ou algo assim, mas tenta vender um produto, oferecer um
serviço que ninguém precisa pra você descobrir q q acontece em 1 mês. existem milhares de profissionais
relacionados a saúde mental, sempre existiram. antes (e ainda hj) a figura era de curandeiros, padres e
afins, a mais de 100 anos existiu uma revolução com o freud. 

então se eu por um artigo aqui demonstrando diferença quimica em cérebros afetados e não afetados vc
me da uma graninha? vc tira a foto da bundinha escrita hardmob? não né, só fala essa merda
repetidamente sem ter responsabilidade com nada

e quem falou que existe? DEUS? 

o homossexualismo foi colocado e tirado como doença por questões políticas, nunca foi assunto
propriamente científico. vc tem direito de ser homossexual truman, seja feliz

Quanto ao DSM, no passado não haviam nem dezenas de "transtornos mentais" e agora temos centenas.

 Citando Truman 

Isso porque agora temos uma epidemia desse tipo de profissional (e não de novas descobertas), é tudo um
grande negócio (pras indústrias farmacêuticas, claro

 Citando Truman 

E o problema é sempre um desequilíbrio químico no cérebro (jamais provado, porque é um mito),

 Citando Truman 

não existe mais livre-arbítrio, auto-controle, naaaaaaaada, tem sempre alguma doença rolando.

 Citando Truman 

Vejam o homossexualismo: ontem, era doença. Por força do lobby, deixou de ser. Agora, por interesse
político, temos que aceitar, abaixar a cabeça, "ensinar nossos filhos"...

PAZ NOS FORUNS

KingNobil,  DVSV, Bandura e mais 1.

14-01-2012 15:33

padrão estranho no truman: sempre acredita na teoria da conspiração

psiquiatria nao existe, 11 de setembro foi um golpe, holocaustro não existiu e por ai vai. sempre
apostando as fichas no improvavel, pq será?
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PAZ NOS FORUNS

14-01-2012 16:00

É muito mais provavel que quem acredite em uma teoria da conspiração acredite em outras.

Boa leitura sobre isso:
http://www.newscientist.com/article/...cy-theory.html

Full:
http://blog.tcrouzet.com/images_tc/nsconspiracy.pdf
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"The truth is so much more
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The Scientist 
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 Citando Magus Mustang 

padrão estranho no truman: sempre acredita na teoria da conspiração

Bandura.

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

14-01-2012 16:05

Maldita psiquiatria organicista. rs

Gosto de ler os posts do Truman. Geralmente, são opiniões acima da média pra um leigo, frutos de certas
observações perspicazes, embora nem sempre respaldadas por evidências atuais.
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Tudo o que for capaz de fazer a sociedade deixar de ser burra e fazer o indivíduo duvidar das coisas que

lhe são impostas... É prejudicial à sociedade. 
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 Citando The Scientist 
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a um tempo atras eu postei um video sobre isso. somos evolutivamente predispostos a cometer mais erros
de tipo 1 do que tipo 2. se uma moita se mexe pode ser um tigre ou o vento, o que tem a tendencia a
achar que é um tigre tem mais chances de sobrevivencia, mesmo com alarmes falsos
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É muito mais provavel que quem acredite em uma teoria da conspiração acredite em outras.

Boa leitura sobre isso:
http://www.newscientist.com/article/...cy-theory.html

Full:
http://blog.tcrouzet.com/images_tc/nsconspiracy.pdf

PAZ NOS FORUNS

Bandura.

14-01-2012 19:34

Lembre-se que tem uma grande diferença entre "achar" e "acreditar"

Eu por exemplo acredito que o 11 de setembro não foi só aquilo que vimos, mas acredito no holocausto, e
"acho" que o homem sim pisou na Lua

Quando eu acredito, condiciono minhas atividades e mentalidade àquela crença. Quando eu simplesmente
"acho", procuro saber mais pra desvendar mas não mudo meus conceitos por causa disso até a
confirmação

O Truman parece acreditar no que lhe é conveniente muito facilmente, mas isso cada um é cada um,
vulgo "estou pouco me lixando"
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 Citando Magus Mustang 

padrão estranho no truman: sempre acredita na teoria da conspiração

 Citando Magus Mustang 

se uma moita se mexe pode ser um tigre ou o vento, o que tem a tendencia a achar que é um tigre tem
mais chances de sobrevivencia, mesmo com alarmes falsos

Fortes fortuna adiuvat

14-01-2012 20:08

Depende da sua concepção de transtorno mental e depende da sua concepção de doença. No fundo,
depende muito do que você acredita epistemologicamente. Para um behaviorista ou neobehaviorista
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 Citando Truman 

Transtorno mental é diferente de comportamental. O corpo pode ficar doente, mas um comportamento

divergente não é indicativo da pessoa ser mentalmente doente. 
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(epistemologia próxima ao pragmatismo de William James), um transtorno mental é exatamente um
transtorno comportamental. E o que define um transtorno mental é justamente a frequência e intensidade
de um comportamento comparado com a média.
Do ponto de vista da psicanálise, existe uma dinâmica mental que influência diretamente no corpo. A
doença mental é caracterizada pela organização meta-psicológica da pessoa (percebida pelo analista) em
comparação com aquilo que é definido (a priori) pela teoria.
Do um ponto de vista cognitivista (epistemologia provavelmente objetivista/negativista), um
comportamento divergente PODE ser indicativo de doença mental, mas não é condição única.

Na verdade não. Uma pessoa pode estar triste sem estar deprimida. Ela pode inclusive estar muito triste,
sem esperança e cansada e isso não ser indicativo de depressão pelos critérios hoje adotados. O ambiente
também não é determinante de depressão. Existem pessoas que vivem em um campo de concentração e
não ficam deprimidas no periodo que estão lá. Existem pessoas que passam por traumas e não ficam com
nenhum transtorno mental (inclusive são a maioria!).

Isso é claro. Só em uma visão muito deturpada de doença mental (que não é utilizada hoje) isso não seria
verdade.

Não tenho uma visão indutivista ingênua de que a ciência seja uma acumulação de evidências e
descobertas, que cada vez mais se aproxima da verdade, e por isso temos centenas de transtornos
enquanto antigamente tinhamos dezenas. Isso já foi refutado há bastante tempo.
Mas sem dúvidas ciência envolve um pragmatismo. Categorias são criadas a partir de sua utilidade
(inclusive mercantilistas, mas certamente não APENAS mercantilistas), mas também da capacidade de
responderem a critérios empíricos e representarem (pragmaticamente) a "realidade". Por isso, seria
impossível a indústria farmacêutica simplesmente criar novos mercados sem que isso tenha um apoio na
realidade. Ainda mais que quem utiliza psicofarmacos precisam buscar atendimento ou serem enviados
para atendimento por pessoas próximas.
Não sou inocente de pensar que as indústrias farmacêuticas não tenham o seu papel. Mais de 90% da
equipe que está desenvolvendo o DSM-V tem vinculação com indústrias farmacêuticas. Mas pode ter
certeza que fabricar evidências é muito mais difícil que você imagina. Isso porque existem milhares de
pessoas que vão lá e testam aquilo que é promovido por elas. Porque existem milhões de pesquisadores
que não estão envolvidos com indústrias farmacêuticas e que fazem pesquisa. Inclusive pesquisa com
medicação. E outra quantidade enorme de pessoas que são vinculadas a indústrias farmacêuticas e são
honestas. E também existem órgãos governamentais financiando pesquisas enormes para comprovar o que
é dito. Por isso você vê ensaios clínicos como o Star*D publicados, que chegou a resultados nada
satisfatórios de uso de antidepressivos (40% de remissão... quando um placebo já é suficiente para 20%).
Daí você tem um Irismar de Oliveira, que era um dos maiores farmacologistas da América Latina, e vê que
ele abandonou a área da medicação pra se dedicar à psicoterapia.

 Citando Truman 

Estar deprimido não é diferente de se sentir sem esperança, triste e cansado. É só ir num asilo e constatar

que é um lugar por si só deprimente, logo todo mundo ali em volta estará ou ficará depressivo. 

 Citando Truman 

Você pode tomar várias substâncias químicas que alteram teu comportamento, como álcool, por exemplo,
depois de chegar em casa, pra se "sentir melhor", mas não quer dizer que estava doente antes. 

 Citando Truman 

Quanto ao DSM, no passado não haviam nem dezenas de "transtornos mentais" e agora temos centenas.
Isso porque agora temos uma epidemia desse tipo de profissional (e não de novas descobertas), é tudo um
grande negócio (pras indústrias farmacêuticas, claro).

 Citando Truman 

E o problema é sempre um desequilíbrio químico no cérebro (jamais provado, porque é um mito), não

existe mais livre-arbítrio, auto-controle, naaaaaaaada, tem sempre alguma doença rolando. 
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Existem centenas de artigos provando "desequilibro químico" no cérebro de pessoas com transtornos
mentais. 
A questão do livre-arbítrio é outra que depende enormemente da epistemologia e teoria utilizada. Você
tem pesquisadores “mais duros” (geralmente os objetos de estudo são menos amplos) que não acreditam
em livre-arbítrio, nem em auto-controle. Você tem também pesquisadores “menos duros”, que acreditam
em livre-arbítrio e em auto-controle (inclusive, na área da psicologia, grande parte dos pesquisadores de
psicoterapia adota esta visão). 
E saiba que o que torna um certo e outro errado não tem NADA a ver com um realmente estar certo e o
outro errado. Porque são posições a priori. Porque depende do tipo de objeto estudado. Cada área tem um
critério para determinar o que é ciência, porque esse critério depende da pragmaticidade envolvida no
nível em que o objeto é estudado. Uma coisa que acontece muito são pessoas de uma área tentando dizer
que outra área não é científica. Então, você vê o neurocientista ridicularizando o sociólogo ou psicólogo
social porque a área deles não é científica. Ou afirmando que não existe livre-arbítrio. E você vê o
psicólogo social criticando a relação pesquisador-objeto de pesquisa que é adotada pelo neurocientista, e
dizendo que ele é reducionista e não vê como está servindo de massa de manobra para um ethos
dominante.

Esse debate nunca vai ter fim. Porque não existe uma epistemologia única e verdadeira nem uma teoria
única e verdadeira. Para cada nível de pesquisa existe um tipo de epistemologia que é mais lógica, explica
melhor o que está acontecendo e principalmente tem maior utilidade pragmática. A existência do livre-
arbítrio ou auto-controle depende do nível em que você olha, e da utilidade de pensar que ele existe ou
não dentro daquela perspectiva. E o mais interessante é que, dependendo do nível de pesquisa, você
consegue provar as duas coisas. Tanto que existe quanto que não existe.

Para a psicanálise, que era a teoria dominante, o “homossexualismo” (o termo agora é homossexualidade)
era uma das formas de desvio da constituição meta-psicológica usual e por isso era uma “doença” (não
exatamente doença... mas vamos deixar assim para fins didáticos). Veja você, desde o DSM-III (quando a
psicanálise foi deixando de ser a teoria dominante) homosexualidade já não constava como um transtorno
mental. Porque os novos critérios de doença mental da corrente teórica dominante já não são os mesmos.
E sempre vai ter alguém de uma visão dizendo que é doença e outra pessoa de outra visão dizendo que
deveríamos incluir os homossexuais na nossa cultura cotidiana (televisão, ensinar sobre preconceito para
os nossos filhos, etc).
E quando você diz que há um lobby para ensinar nossos filhos, você tem que reconhecer que não é lobby
das indústrias farmacêuticas. Porque elas adorariam aceitar a homossexualidade como doença e pesquisar
formas de curá-la. Porque seria rentável. Só que nem todo o mundo da psicologia e psiquiatria e medicina
é dominado por indústrias farmacêuticas.
E com isso, meritíssimo, eu encerro meu caso.

 Citando Truman 

Vejam o homossexualismo: ontem, era doença. Por força do lobby, deixou de ser. Agora, por interesse

político, temos que aceitar, abaixar a cabeça, "ensinar nossos filhos"... 
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 Citando johnnie-walker 

Lembre-se que tem uma grande diferença entre "achar" e "acreditar"

Eu por exemplo acredito que o 11 de setembro não foi só aquilo que vimos, mas acredito no holocausto, e
"acho" que o homem sim pisou na Lua

Quando eu acredito, condiciono minhas atividades e mentalidade àquela crença. Quando eu simplesmente
"acho", procuro saber mais pra desvendar mas não mudo meus conceitos por causa disso até a
confirmação

O Truman parece acreditar no que lhe é conveniente muito facilmente, mas isso cada um é cada um, vulgo
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ser aberto a novas ideias é algo positivo, aceita-las simplesmente por serem legais, do contra e coisas
assim é tão idiota quanto o cara bitolado que só aceita o que vê na frente. mta gente para só na primeira
parte e se acha o maximo, o doidão alternativo que engole qualquer porcaria só pq não ta no mainstream.
digamos que a chance do 11 de setembro ser uma farsa exista, mas todo mundo a de convir que é uma
pequena probabilidade, assim como holocaustro, manipulação de industria farmaceutica, conspiração das
mulheres pra tomar o mundo e afins. então misteriosamente o cara sempre aposta nas menores
possibilidades, queria ver ele jogando poker ou algo assim, o choque de realidade ia ser cruel.

@Bandura 

eu achando que EU sou serious business asuhsahu um dia chego no nível desse camarada. qualquer dia te
convido a da uma palestra aqui em bh se tiver interesse, pessoal do laboratorio de neuro vai gostar

"estou pouco me lixando"

Última edição por Magus Mustang : 14-01-2012 às 23:27

PAZ NOS FORUNS

15-01-2012 9:17

O DSM existe apenas para que os psiquiatras dos EUA possam faturar ainda mais com o diagnóstico
precoce, enquanto receitam drogas de laboratórios poderosos que financiam a construção dos próprios
códigos. 

Diante de tanta "doença mental", seria o caso de fechar todos os países e mandar arrumar todo mundo,

não? 

É que certamente não vivemos num país, quanto mais república.

Pois o conceito de "Brasil" só vale na novela, na música e no jogo de futebol. 

Tudo o que temos são um monte de mentiras, farsas, ilusões, delírios hebefrênicos e cascatas que fazem
parte de um grande jogo de convencimento de uma realidade da qual não temos a menor chance de
interação ou modificação. 

Nos vendem a idéia de que tudo podemos, DESDE QUE nos submetamos. 

Nos empurram a imagem de que somos livres, DESDE QUE aceitemos as regras que nos são impostas. 

O básico é o controle pela submissão, pela compra de nosso pensamento, pela conquista de nossos
corações com o MEDO, o TERROR e a absolutamente falsa noção de que tem alguém controlando esta

bosta. 
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 Citando Magus Mustang 

ser aberto a novas ideias é algo positivo, aceita-las simplesmente por serem legais, do contra e coisas
assim é tão idiota quanto o cara bitolado que só aceita o que vê na frente. mta gente para só na primeira
parte e se acha o maximo, o doidão alternativo que engole qualquer porcaria só pq não ta no mainstream.
digamos que a chance do 11 de setembro ser uma farsa exista, mas todo mundo a de convir que é uma
pequena probabilidade, assim como holocaustro, manipulação de industria farmaceutica, conspiração das
mulheres pra tomar o mundo e afins. então misteriosamente o cara sempre aposta nas menores
possibilidades, queria ver ele jogando poker ou algo assim, o choque de realidade ia ser cruel.
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15-01-2012 9:27

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paranoia
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15-01-2012 10:42

e os engenheiros ganham milhões com a imposição de que temos que ter casas próprias , os

eletricistas com a eletricidade , os cientistas da computação com os computadores . na verdade

ninguem quer nada disso e nem precisa , mas somos manipulados e obrigados a querer essas coisas ,
a querer ter uma saude mental e por ai vai . bom mesmo é ser um índio em contato com a natureza .

bom, não sei se sabe m as viver em sociedade é algo que necessariamente poda nossas liberdades

individuais . talvez vc tenha dificuldade nesse quesito já que nem escola frequentou , que não
consegue nem olhar pra uma mulher e por ai vai . nossa especie funciona em bando e pra um bando

funcionar algumas regrinhas tem que ser criadas . 
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 Citando Truman 

O DSM existe apenas para que os psiquiatras dos EUA possam faturar ainda mais com o diagnóstico
precoce, enquanto receitam drogas de laboratórios poderosos que financiam a construção dos próprios
códigos. Diante de tanta "doença mental", seria o caso de fechar todos os países e mandar arrumar todo
mundo, não?

 Citando Truman 

É que certamente não vivemos num país, quanto mais república. Pois o conceito de "Brasil" só vale na
novela, na música e no jogo de futebol. Tudo o que temos são um monte de mentiras, farsas, ilusões,
delírios hebefrênicos e cascatas que fazem parte de um grande jogo de convencimento de uma realidade
da qual não temos a menor chance de interação ou modificação. Nos vendem a idéia de que tudo
podemos, DESDE QUE nos submetamos.

 Citando Truman 

Nos empurram a imagem de que somos livres, DESDE QUE aceitemos as regras que nos são impostas. O
básico é o controle pela submissão, pela compra de nosso pensamento, pela conquista de nossos corações
com o MEDO, o TERROR e a absolutamente falsa noção de que tem alguém controlando esta bosta.
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aqui fica bem claro que você não entendeu essa questão das liberdades individuais . quem te falou que
é livre?  deus na sua bíblia?  voce não é livre pra matar quem quiser , pra estuprar quem quiser ,

dentre outras coisas . Sociedade é assim, ela muda, evolui, mas necessariamente vai cortar o seu

mimo .

PAZ NOS FORUNS

DVSV e Eike Batista.

15-01-2012 11:30

"O Brasil é provinciano. A liberdade em uma província vai apenas até onde o coronel acha
conveniente". (Danilo Gentili).

Você já assistiu àquelas novelas do Dias Gomes e Jorge Amado? Tem a cidade provinciana, o coronel que
é dono da cidade. Ele manda no prefeito, no jornal, no padre, nas mulheres.

Esse é o Brasil. 

Por isso meu personagem preferido deste universo sempre foi o Bafo de Bode, lembra? Era um mendigo
que, por estar à margem de todo mundo, enchia a cara, pegava o megafone e saia gritando as verdades
que via por aí. 

Do jeito como as coisas são hoje, prefiro ficar às margens falando o que quero. Não vou longe assim. Eu

sei. Não vou para Globo, nem vou ganhar uma medalha, mas é muito mais divertido! 

Entendeu agora? 

E o CONCEITO de Liberdade foi pro saco, junto com nossos valores. 

Mas eu, que não sou brasileiro, mantenho os meus em dia.

E os aplico.

Simples assim. 
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 Citando Magus Mustang 

e os engenheiros ganham milhões com a imposição de que temos que ter casas próprias , os

eletricistas com a eletricidade , os cientistas da computação com os computadores . na verdade

ninguem quer nada disso e nem precisa , mas somos manipulados e obrigados a querer essas coisas
, a querer ter uma saude mental e por ai vai . bom mesmo é ser um índio em contato com a natureza 
.

 Citando Magus Mustang 

bom, não sei se sabe m as viver em sociedade é algo que necessariamente poda nossas liberdades

individuais . talvez vc tenha dificuldade nesse quesito já que nem escola frequentou , que não
consegue nem olhar pra uma mulher e por ai vai . nossa especie funciona em bando e pra um bando

funcionar algumas regrinhas tem que ser criadas .
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Mas eu sou livre. Porque uma vez que plantei essa convicção em minha mente, ela não saiu mais. 

Mesmo que a Vida me leve a qualquer canto, na minha mente eu não serei parte da Sociedade. 

Porque TUDO começa no seu pensamento.

Se você pensou, assim será. 

 Citando Magus Mustang 

aqui fica bem claro que você não entendeu essa questão das liberdades individuais . quem te falou que
é livre?  deus na sua bíblia?  voce não é livre pra matar quem quiser , pra estuprar quem quiser ,

dentre outras coisas . Sociedade é assim, ela muda, evolui, mas necessariamente vai cortar o seu

mimo .

15-01-2012 11:45

Vcs são psicológos?

O DSM é uma TENTATIVA de agrupar de forma organicista as psicopatologias. Seu viés hoje na psiquiatria
é hegemônico. 
A linha norte-americana hoje é predominante.
Hoje, quase já não se fala em psiquiatria francesa.

No entanto, o agrupamento de patologias mentais, ao contrário de outras especialidades médicas, é
insuficiente.

OBS. Vcs usam muito smiles! Fiquei imaginando se ao vivo vcs são muito expressivos. rs
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eu e o bandura somos, o truman é paciente 

sim, é uma tentativa já que a condição humana não nos permite fazer nada perfeito nesse universo. de
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 Citando JameS_BonD 

Vcs são psicológos?

O DSM é uma TENTATIVA de agrupar de forma organicista as psicopatologias. Seu viés hoje na psiquiatria
é hegemônico. 
A linha norte-americana hoje é predominante.
Hoje, quase já não se fala em psiquiatria francesa.

No entanto, o agrupamento de patologias mentais, ao contrário de outras especialidades médicas, é
insuficiente.

OBS. Vcs usam muito smiles! Fiquei imaginando se ao vivo vcs são muito expressivos. rs
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fato existe uma corrente "alternativa" liderada principalmente por franceses, uma linha que não tem
exatamente um cerne mas as principais ideias são o pós-modernismo filosófico, a psicanalise
(especialmente a lacaniana) e o marxismo (por mais bizarro que possa parecer). a linha prediminante não
é exatamente norte-americana, isso é uma demonificação da oposição querendo associar a psiquiatria-
neurologia científica ao capitalismo e coisas assim. a instituição que guia uma visão organicista é a OMS-
ONU. 

ao longo do mundo pós-modernismo, psicanalise e afins são vistos como coisa de intelectual marxista
ocioso, sem compromisso com a realidade e sim com a estética de pagar de doidão. no brasil infelizmente
as ciências humanas como um todo pagam um pau danado pra francês, qualquer bosta chique que eles
soltam brasileiro abraça achando o máximo. O resultado final disso é um isolamento científico/intelectual
com o resto do mundo. Eixo Brasil-França-Argentina-Moçambique levam esses caras a sério, o resto do
mundo não. 

Essa frase da insuficiencia de agrupamento de doenças mentais não tem a menor lógica e fundamentação
no seu post, sorry. Os smiles são pra caricaturar o estilo do truman

PAZ NOS FORUNS

15-01-2012 13:44

Obrigado pela aula, @Magus Mustang . rs

Insuficiente em relação ao tratamento. Desconsidera nuances e coloca tudo no mesmo saco. O DSM foi
publicado, inicialmente, pela APA (Associação Americana de Psiquiatria). Na essência, foi criado pra auxiliar
na tabulação estatística. Em outras especialidades médicas, é fácil enquadrar, pois o objeto é outro. Uma
fratura é uma fratura. Uma úlcera gástrica é uma úlcera gástrica. Os detalhes em saúde mental são
determinantes, e dependentes de variáveis que dificultam e mesmo impedem a classificação pelos critérios
impostos pelo manual. 

Alias, pra que servem dados estatísticos? rs

É impossível negar o envolvimento farmacêutico em toda essa estrutura endurecida engendrada pelo que
chamo de linha norte-americana. Como sujeito crítico, o @Truman está certo nisso. Quando vc menos
percebe, enquanto médico, a indústria farmacêutica já te levou pra Milão, Paris, Nova Iorque e Tokyo.
Indiretamente, óbvio. O que retroalimenta e mantém a estrutura.

Não sei sobre sua experiência prévia, que parece lhe mostrar que o que advém da França tem
credibilidade em terras tupiniquins. Em solo de Ciências Humanas, tendo a concordar contigo. No entanto,
no IPQ-HCFMUSP, de onde provém minha vivência no que discutimos, psiquiatra psicanalista não é
médico, e está mais próximo do Rasputin do que de Hipócrates. rs
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Truman.
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