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então, de fato os tratamentos ainda são arcaicos em comparação ao resto da medicina. a história da
psiquiatria é mto recente de um ponto de vista científico, ainda traz uma serie de misticismos em várias
linhas, mesmo no século XXI. A idéia de um manual estatístico foi revolucionária, em um universo caótico
de sintomas doenças e terminologias onde cada linha tinha seu próprio manual psicopatológico, o
agrupamento estatístico de sintomas foi um salto cético em direção a causa das doenças mentais.
Ignorando todas as explicações, todas as teorias etiológicas, o que importava agora era a simples
coocorrencia de sintomas, gerando clusters e sindromes genéricas.

pode parecer pouco e redutor, mas foi um corte na carne que deu muitos frutos, tanto que hoje em dia
surgem cada dia mais sub-tipos de diversas patologias mentais e esse é o caminho. quanto mais palavras
uma sociedade tem sobre um tema, mais esse tema foi estudado, é o caso de quantos nomes o gelo tem
para os esquimós. 

o cérebro é um problema, é complexo, não tem como abrir e fuçar livremente, modelo animal é muito
mais atrasado do que em comparação a outros órgãos e por ai vai. mas não importa, devagar mas a
ciência progride, é consenso que a mente é material, que as doenças mentais são organicas e que
diversos medicamentos podem ter eficacia em tratamentos. não só medicamentos, como operações,
estimulação magnetica e psicoterapia. 

quem eu vejo engessado e retrogrado é quem quer se apegar a um modelo do século XIX de ciência e
psicopatologia onde a explicação etiológica é via determinismo moral e vocacional. a psicanalise já foi
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Magus Mustang 

Membro

 Citando JameS_BonD 

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

 Citando JameS_BonD 

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.
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hegemonica no mundo, nos EUA, em toda parte. quem quer retroalimentar um modelo onde não precisa de
medicamentos e tudo pode ser curado pela palavra? esse tipo de manipulação feita por esses tipos de
profissionais passa imunie a críticas, enquanto qualquer coisa vomitada com conspiração industria
farmaceutica e iluminattis é amplamente abarcada

se é psiquiatra é médico, se é psicanalista pode ser qualquer um com curso superior

 Citando JameS_BonD 

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

PAZ NOS FORUNS

Sganza e Bandura.

15-01-2012 15:38 # Publicidade
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15-01-2012 15:52

Claro.

Me referi a como são tratados.

Are you sure?

Particularmente, penso que a medicação tem grande importância, senão fundamental. 

Enfim... Freudianos e Lacanianos não devem ser considerados no mesmo saco sobre isso.

O que é sempre válido ser ventilado é a problemática ética da indústria farmacêutica, além da falsa idéia
algorítmica de que apenas o medicamento é suficiente.

Essa discussão está engraçada. rs
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se é psiquiatra é médico, se é psicanalista pode ser qualquer um com curso superior

 Citando Magus Mustang 

a psicanalise já foi hegemonica no mundo, nos EUA, em toda parte

 Citando Magus Mustang 

quem quer retroalimentar um modelo onde não precisa de medicamentos e tudo pode ser curado pela
palavra?
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É o contrário do que geralmente ocorre.

Vc, psicólogo, defendendo o DSM, e eu, futuro médico (interno sexto ano), criticando-o. rs

Abs.

15-01-2012 16:56

psicanalise já foi a principal nos EUA, mesmo o behaviorismo tendo seu espaço bem marcado e
posteriormente o humanismo. sobre freud, lacan e compania infelizmente pra mim todos devem ser postos
no mesmo saco, da pseudociencia que poderia ter amadurecido mas que simplesmente faliu por não saber
evoluir metodologicamente. 

um discurso alternativo, de que medicalização só não é suficiente é super válido. o problema é que aqui no
brasil falta o esclarecimento da primeira parte, de que a medicalização é mto importante embora outros
caminhos possam igualmente serem bons. é um pensamento destrutivo que toma conta de muita cabeça
de gente radicalóide que acha que só pq uma coisa não é perfeita NADA dela serve. 

dai voltamos ao tópico, uma geração de radicalóides como o truman, que engole qualquer conspiração só
por ser conspiratória, que talvez até tenha filhos um dia, que os prive de tratamentos médicos por achar
que são do mau e coisas assim. você vai ver ao longo da sua prática médica que o brasileiro se acha o
pica das galaxias, que nada que você prescrever ele vai aceitar, vai querer dar um jeitinho, cortar
antibiotico quando sintomas acabarem e por ai vai. o conhecimento aqui é aceito não por uma formação
técnica, mas por um convencimento de empatia, por uma figura imponente e por ai vai, um terreno fertil
pra charlatanices parasitando uma população ignorante
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Claro.

Me referi a como são tratados.

Are you sure?

Particularmente, penso que a medicação tem grande importância, senão fundamental. 

Enfim... Freudianos e Lacanianos não devem ser considerados no mesmo saco sobre isso.

O que é sempre válido ser ventilado é a problemática ética da indústria farmacêutica, além da falsa idéia
algorítmica de que apenas o medicamento é suficiente.

Essa discussão está engraçada. rs

É o contrário do que geralmente ocorre.

Vc, psicólogo, defendendo o DSM, e eu, futuro médico (interno sexto ano), criticando-o. rs

Abs.
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15-01-2012 23:34

A discussão subiu de nível hein... isso é bom.

Primeiro é importante diferenciar os DSMs. O DSM-I sim teve uma vinculação muito importante com
questões estatísticas. Já o DSM-III, foi muito mais uma resposta da área para uma época em que a
Medicina Baseada em Evidências começou a se tornar uma visão dominante no mundo (culminando com a
publicação da Declaração de Alma-Ata). As psicopatologias precisavam ter uma definição operacional clara
e serem passíveis de responder a critérios empíricos. O agrupamento das psicopatologias foi feito com
base em alguns estudos empíricos, mas principalmente na opinião de especialistas das áreas.
Tudo bem que o agrupamento de patologias mentais é insuficiente do ponto de vista clínico. É também
insuficiente do ponto de vista teórico. Mas você há de convir que mesmo em outras áreas de medicina os
diagnósticos continuam se tornando mais rebuscados e complicados (não são suficientes do ponto de vista
teórico) e que muitas vezes também não são suficientes na prática clínica.

Pelo menos na UFRGS existe uma guerra franca entre pessoas defensoras da psicanálise francesa e
pessoas vinculadas ao pós-modernismo (que realmente tem alguma origem em ideias marxistas).
Aliás, essa categorização em países é muitas vezes insuficiente e infelizmente gera preconceito com a
psiquiatria francesa. É muito provável que a visão de T. H. Bipolar da psiquiatria francesa (não vinculada à
psicanálise) seja predominante no DSM-V. Muitas ideias que eles contestavam de grupos americanos
acabaram sendo comprovadas. Aliás, o DSM-IV-TR para T. H. Bipolar é bastante defasado.

Isso vai muito do uso que se faz do DSM. Até porque a própria introdução do DSM defende que a divisão
ali proposta tem objetivo muito mais pragmático do que de ser uma teoria final sobre psicopatologias.
Também aponta limitações de uma classificação categórica e deixa bem claro que indivíduos que
compartilham um diagnóstico são bastante heterogêneos. De fato, uma pessoa pode ter um mesmo
diagnóstico com sintomas completamente diferentes de outra pessoa. Ou pode ter os mesmos sintomas
com manifestações completamente diferentes. O objetivo não é “colocar tudo num mesmo saco”. É
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James
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

Magus
de 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)

James
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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simplesmente propor uma categorização que tenha utilidade prática e possa contribuir para o diálogo entre
profissionais. Por isso tantas pesquisas de validade de construto são feitas.
De novo. Claro que a indústria farmacêutica tem envolvimento no DSM e é diretamente interessada. Mas
isso não significaria nada se o manual realmente não respondesse bem a critérios empíricos.
E poxa, porque servem dados estatísticos? Quanta coisa foi criada e evoluiu por causa de estatística.
Mesmo em ciências humanas e da saúde. Quanto a prática evoluiu em todas as áreas do conhecimento por
causa da estatística (seja inferencial, seja de agrupamento e interpretação de dados, seja de apresentação
destes.). Nesse sentido eu sou bem eviesado, porque gosto muito de estatística. Aliás, meu mestrado foi
uma meta-análise hehe.

Eu concordo com você em relação a 90% dos psicanalistas (lacanianos ou freudianos). Mas tem 10% que
realmente consegue superar isso. O meu problema com a teoria psicanalítica é que ela é tão ampla que se
torna um modelo hermenêutico e epistemológico. Tudo bem que para qualquer teoria existam
pressupostos metafísicos que tem que ser aceitos a priori. Mas a psicanálise leva isso num extremo
absurdo. A relação do pesquisador com o objeto e com a realidade só pode ser feita través do
inconsciente, que é um construto teórico meta-psicológico já definido. O marxismo é muito semelhante
nesse sentido. Por isso Morin, Popper e outros epistemólogos comparam essas teorias a religiões. Em
outras áreas da ciência isso acontece também em certa medida, mas de uma maneira muito menos radical
e que geralmente torna possível refutar ou testar empiricamente a própria teoria. 
Outro problema é que isso torna muito difícil a realização de vários tipos de pesquisa com psicanálise e
limita a abrangência e utilidade da teoria e a discussão com outras áreas. Do ponto de vista clínico é quase
absurdo. Quando eu fazia faculdade, fiz estágio em hospital público que um paciente com TOC vinha sendo
atendido há 4 anos por uma psiquiatra psicanalista sem medicação. E todo ano ela apresentava o tal do
caso em seminários internos a partir de um referencial lacaniano.

Que bom que você pensa que medicação tem grande importância. Acontece que, se você for ver a
produção bibliográfica de psicanalistas, vai ver muito mais textos criticando medicação e os modelos
diagnósticos hegemônicos do que textos explorando possíveis relações. Porque a teoria psicanalítica é
muito mais incompatível com eles do que uma teoria cognitivista.

Os problemas éticos da indústria farmacêutica é algo que muitos psicólogos combatem e criticam. Mas isso
é diferente de combater um sistema nosológico de patologias que é amplamente utilizado. Eu sei que
medicação nunca vai ser um tratamento suficiente. Sei que tem muito psiquiatra que pensa assim. Mas
não cometo a falsa dicotomia de achar que, porque não é suficiente, então não presta.
A crítica é feita de outra maneira que não tentando destruir o modelo de ciência utilizado.
Eu mesmo acho o DSM muito distante da prática clínica. Acho que existem modelos explicativos muito
mais adequados e, principalmente, úteis. Mas acredito que o DSM ajude em muita coisa e sempre tento
relacionar outro modelos ao DSM. Até mesmo porque isso facilita o diálogo entre áreas.

Magus
quem eu vejo engessado e retrogrado é quem quer se apegar a um modelo do século XIX de ciência e
psicopatologia onde a explicação etiológica é via determinismo moral e vocacional. a psicanalise já foi
hegemonica no mundo, nos EUA, em toda parte. quem quer retroalimentar um modelo onde não precisa de
medicamentos e tudo pode ser curado pela palavra? esse tipo de manipulação feita por esses tipos de
profissionais passa imunie a críticas, enquanto qualquer coisa vomitada com conspiração industria
farmaceutica e iluminattis é amplamente abarcada

James 
Particularmente, penso que a medicação tem grande importância, senão fundamental. 
Enfim... Freudianos e Lacanianos não devem ser considerados no mesmo saco sobre isso.

O que é sempre válido ser ventilado é a problemática ética da indústria farmacêutica, além da falsa idéia
algorítmica de que apenas o medicamento é suficiente.
Essa discussão está engraçada. rs
É o contrário do que geralmente ocorre.
Vc, psicólogo, defendendo o DSM, e eu, futuro médico (interno sexto ano), criticando-o. rs
Abs.

Magus
pseudociencia que poderia ter amadurecido mas que simplesmente faliu por não saber evoluir
metodologicamente.
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A questão é muito mais epistemológica do que metodológica. A epistemologia psicanalítica é que não aceita
muitos métodos utilizados em outros modelos de ciência. Tem muita gente MUITO inteligente que trabalha
com psicanálise. Se fosse uma questão simplesmente de evoluir metodologicamente eles teriam
conseguido. O problema é que os pressupostos metafísicos não permitem.

Exatamente! Só quem vivencia ambientes acadêmicos de psicologia sabe o quanto isso é verdade. Como
eu falei numa das minhas respostas gigantes para o Truman, existe um problema de lógica claro. Nego
acha que porque a indústria farmacêutica tem papel que tudo deve ser enviesado. Que porque a
medicação tem defeitos que ela deve ser abominada. Ou o contrário, que ela resolve tudo.
Pensando no assunto, chego a conclusão que isso acontece por aquilo que tu mesmo ressaltou
anteriormente, evolutivamente fazemos muito mais erros do tipo I. As pessoas cometem muitos vieses
heurísticos nesse sentido e por isso abominam coisas que são muito úteis, mesmo que longe de serem
suficientes. E tudo isso é muito mais disseminado com base no convencimento interpessoal do que em
uma análise racional das coisas.

Magus
um discurso alternativo, de que medicalização só não é suficiente é super válido. o problema é que aqui no
brasil falta o esclarecimento da primeira parte, de que a medicalização é mto importante embora outros
caminhos possam igualmente serem bons. é um pensamento destrutivo que toma conta de muita cabeça de
gente radicalóide que acha que só pq uma coisa não é perfeita NADA dela serve.

Última edição por Bandura : 15-01-2012 às 23:36

Magus Mustang e Sganza.

15-01-2012 23:55

O problema é muito mais social do que da área de psicanálise. Todas as áreas ligadas à psicologia tendem
a atender a demanda social, que dita o que é "doença" ou não.

Afinal, por que TOC deve ser considerado uma doença e tratado com medicamentos? É um transtorno
comportamental sim, mas e a definição de "transtorno"? Não poderia ser o TOC uma questão de
personalidade da pessoa e considerado natural?

Não é natural porque a sociedade diz que não, é algo "estranho" e "diferente" e portanto tratado como
transtorno e doença. Tendo isso em vista, o "doente" pode se sentir excluído e necessitado de mudanças,
gerando um mercado (lembrem-se que não é um, são varios) pra sua melhoria, mercado este que abrange
toda a área da psicologia, psiquiatria e medicamentos da indústria farmacêutica na área neurológica.

Resumão: a sociedade define o que é transtorno e doença, isso gera necessidade de adaptação
comportamental que gera um amplo mercado na área de psicologia.

Tem quem concorde, tem quem não concorde, e independente da opinião nada vai mudar.
Particularmente, considero quem precisa de tratamento psiquiatrico fraco mentalmente, e apoio todo esse
mercado e sistemática da área da psicologia para conseguirmos maior controle social
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johnnie walker 

Membro

Fortes fortuna adiuvat

16-01-2012 14:37

Atualmente, são utilizados terapias alternativas, como tratamento com Florais de Bach, Reiki, Yoga,

#131

amazongames 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/sganza.html
http://www.hardmob.com.br/members/johnnie+walker.html
http://www.hardmob.com.br/members/johnnie+walker.html
http://www.hardmob.com.br/members/johnnie%20walker.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/johnnie+walker.html
http://www.hardmob.com.br/members/amazongames.html


Alguém já se tratou com um psiquiatra e realmente funcionou?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/464623-alguem-ja-se-tratou-psiquiatra-realmente-funcionou-6.html[03/02/2013 21:28:34]

respirações profundas, cromoterapia, acupuntura, Medicina Tradicional Chinesa, Ayuverda(medicina
tradicional indiana) e também tratamento espiritual com passe, agua fluidificada, banhos de descarrego. É
uma forma mais saudavel e natural de se tratar a mente e o emocional.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:
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15

   

Última edição por amazongames : 16-01-2012 às 14:39

16-01-2012 14:58

Esqueceu da homeopatia e terapia com cristais..
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The Scientist 

Membro

 Citando amazongames 

Atualmente, são utilizados terapias alternativas, como tratamento com Florais de Bach, Reiki, Yoga,
respirações profundas, cromoterapia, acupuntura, Medicina Tradicional Chinesa, Ayuverda(medicina
tradicional indiana) e também tratamento espiritual com passe, agua fluidificada, banhos de descarrego. É
uma forma mais saudavel e natural de se tratar a mente e o emocional.

Última edição por The Scientist : 16-01-2012 às 14:59

Truman.

 Citando Flamengo 

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

16-01-2012 15:56 #133

   

Darktag 

Membro

 Citando amazongames 

Atualmente, são utilizados terapias alternativas, como tratamento com Florais de Bach, Reiki, Yoga,
respirações profundas, cromoterapia, acupuntura, Medicina Tradicional Chinesa, Ayuverda(medicina
tradicional indiana) e também tratamento espiritual com passe, agua fluidificada, banhos de descarrego. É
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E os humanos que vivem somente de luz?
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uma forma mais saudavel e natural de se tratar a mente e o emocional.

Sou doador de sangue. Seja um você também 

16-01-2012 16:01

sério, eu ri fortemente disso AUHHAUEH
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 Citando amazongames 

Atualmente, são utilizados terapias alternativas, como tratamento com Florais de Bach, Reiki, Yoga,
respirações profundas, cromoterapia, acupuntura, Medicina Tradicional Chinesa, Ayuverda(medicina
tradicional indiana) e também tratamento espiritual com passe, agua fluidificada, banhos de descarrego. É
uma forma mais saudavel e natural de se tratar a mente e o emocional.

16-01-2012 16:16

wtf? ueahuaheuhaeuhaeu

Marque um X, dê 10% do seu salário e seja feliz
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 Citando amazongames 

agua fluidificada, banhos de descarrego.
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Fortes fortuna adiuvat

16-01-2012 17:08

qualquer definição patológica passa pela sociedade então sim, é social. antigamente uma infecção era um
mal espírito, agora é um problema imunológico. a doença era a mesma mas a sociedade a tratou de forma
diferente.

sabe pq TOC não é personalidade? o T significa transtorno e transtorno significa sofrimento. São mais
alguns séculos de discussão sobre definições de saúde e doença que basicamente são a mesma coisa pro
resto da medicina, não só pra psiquiatria. 
você acha que gripe é uma doença? tem quem não ache, tem que ache que câncer é um problema de
vida passada e por ai vai. Nenhuma definição é perfeita nem unanime, a psicopatologia existe por uma
demanda que sempre existiu e que cada vez mais avança. 

A sociedade sempre excluiu os doentes mentais, não é o nome que faz isso e sim a condição das pessoas.
Você acha que antes de existir o nome de retardo mental as pessoas eram inteligentes? Que antes do
nome esquizofrenia eles eram apenas pessoas criativas? Claro que não, sempre sofreram e muito mais do
que nos dias de hoje em que eles contam com tratamentos adequados e uma reinserção muito mais
próxima da sociedade.

Mais uma vez eu lanço o desafio: quem acha que uma coisa foi inventada ANTES da demanda da
sociedade eu sugiro que criem um produto pra vender. é uma lógica completamente furada. 

poisé, brasil infelizmente as pessoas não tem formação científica, colocam no mesmo patamar coisas sérias
e bobagens como essas que você citou. eu mesmo ja fiz curso de reiki, sei como funciona todo o sistema
PLACEBO envolvido.
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Magus Mustang 

Membro

 Citando johnnie-walker 

O problema é muito mais social do que da área de psicanálise. Todas as áreas ligadas à psicologia tendem
a atender a demanda social, que dita o que é "doença" ou não.

Afinal, por que TOC deve ser considerado uma doença e tratado com medicamentos? É um transtorno
comportamental sim, mas e a definição de "transtorno"? Não poderia ser o TOC uma questão de
personalidade da pessoa e considerado natural?

Não é natural porque a sociedade diz que não, é algo "estranho" e "diferente" e portanto tratado como
transtorno e doença. Tendo isso em vista, o "doente" pode se sentir excluído e necessitado de mudanças,
gerando um mercado (lembrem-se que não é um, são varios) pra sua melhoria, mercado este que abrange
toda a área da psicologia, psiquiatria e medicamentos da indústria farmacêutica na área neurológica.

Resumão: a sociedade define o que é transtorno e doença, isso gera necessidade de adaptação
comportamental que gera um amplo mercado na área de psicologia.

Tem quem concorde, tem quem não concorde, e independente da opinião nada vai mudar. Particularmente,
considero quem precisa de tratamento psiquiatrico fraco mentalmente, e apoio todo esse mercado e
sistemática da área da psicologia para conseguirmos maior controle social

 Citando amazongames 

Atualmente, são utilizados terapias alternativas, como tratamento com Florais de Bach, Reiki, Yoga,
respirações profundas, cromoterapia, acupuntura, Medicina Tradicional Chinesa, Ayuverda(medicina
tradicional indiana) e também tratamento espiritual com passe, agua fluidificada, banhos de descarrego. É
uma forma mais saudavel e natural de se tratar a mente e o emocional.
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Última edição por Magus Mustang : 16-01-2012 às 17:11

PAZ NOS FORUNS

16-01-2012 17:21

Por que furada?

A demanda por alimentos gera diversificação e estudo desses para aprimorar o gosto no paladar
A demanda por entretenimento gera igualmente diversificação e crescimento de várias indústrias de
pesquisa e desenvolvimento sobre o assunto
A demanda por deslocamento " " " " " " " " " " " " "
A demanda por saúde e adaptação a padrões impostos (gerados por uma questão social), igualmente

Onde você vê furo nisso?

Sofrimento por parte de quem? Com certeza tem gente por aí que tem algum desses transtornos famosos
e não se sente em sofrimento, consegue viver com isso. Agora, nunca que algum gripado vai querer
continuar gripado e feliz pro resto da vida, questões psicológicas e comportamentais são muito mais
complexas que doenças causadas por vírus/bactérias

Adaptei essa parte pra ficar igual eu penso também
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 Citando Magus Mustang 

Mais uma vez eu lanço o desafio: quem acha que uma coisa foi inventada ANTES da demanda da
sociedade eu sugiro que criem um produto pra vender. é uma lógica completamente furada.

 Citando Magus Mustang 

sabe pq TOC não é personalidade? o T significa transtorno e transtorno significa sofrimento.

 Citando Magus Mustang 

A sociedade sempre excluiu os doentes mentais, não é o nome que faz isso e sim a condição das
pessoas. Você acha que antes de existir o nome de retardo mental as pessoas eram inteligentes? Que
antes do nome esquizofrenia eles eram apenas pessoas criativas? Claro que não, sempre sofreram (a
maioria) e muito mais do que nos dias de hoje em que eles contam com tratamentos adequados e uma
reinserção muito mais próxima da sociedade.

Fortes fortuna adiuvat

16-01-2012 17:31

quem veio antes, a fome ou o mc donalds? essa ideia de que o mercado surgiu antes da demanda é que
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 Citando johnnie-walker 

Por que furada?

A demanda por alimentos gera diversificação e estudo desses para aprimorar o gosto no paladar
A demanda por entretenimento gera igualmente diversificação e crescimento de várias indústrias de
pesquisa e desenvolvimento sobre o assunto
A demanda por deslocamento " " " " " " " " " " " " "
A demanda por saúde e adaptação a padrões impostos (gerados por uma questão social), igualmente

Onde você vê furo nisso?
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não existe

então, acho que você está confundindo traço de personalidade com transtorno mental. todo transtorno tem
como critério sofrimento da própria pessoa. existe um capítulo a parte, os transtornos de personalidade,
quem tem prejuízos no caso são familiares, escola, população de um modo geral (vide os "psicopatas" na
política). neles existe sim a possibilidade da própria pessoa não sofrer e não reconhecer que precisa mudar
ou ter tratamento. tirando estes, um esquizofrenico sofre, um TOC sofre, um autista sofre, um TDAH sofre,
todos sofrem. se não é pq ele não tem o diagnóstico, é pre-requisito!

todo mundo tem algum traço de TOC, algum nível de ansiedade e tristeza. São mecanismos normais do
ser humano, a doença vem no descontrole ou excesso destes. Suor é doença? Não, mas hiperhidrose é.
PQ? Pq quem tem sofre com isso.

 Citando johnnie-walker 

Sofrimento por parte de quem? Com certeza tem gente por aí que tem algum desses transtornos famosos e
não se sente em sofrimento, consegue viver com isso. Agora, nunca que algum gripado vai querer
continuar gripado e feliz pro resto da vida, questões psicológicas e comportamentais são muito mais
complexas que doenças causadas por vírus/bactérias

PAZ NOS FORUNS

16-01-2012 21:58

Não li esses "wall of text" mas minha opinião é que as pessoas tendem a avacalhar com algo para a qual
elas não dão importância, mesmo que isso seja importante para outra pessoa.

Por exemplo, se eu falar que hoje é o dia mais triste da minha vida porque meu periquito de estimação
morreu, com certeza uns desocupados farão até FR sobre o assunto.

Mas o importante é, independentemente da motivação, perceber que o problema realmente não tem
importância. O que muda na vida de uma pessoa após ela deixar de ser "boca-virgem"? Nada. Ela vai
ter apenas uns micro-organismos a mais na boca. O que "muda" mesmo é simplesmente a mente da
pessoa. Ela tende a se sentir mais confiante. Mas confiança também pode vir do fato da pessoa entender
que o problema a ser resolvido é simples. 
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Se gostou do que leu, dê uma verdinha.  -------------------------->
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Escritor, jornalista, escritor, pai de família, contribuinte, empresário, bipolar, etc. são rótulos!

Mas não é o rótulo que me faz ser eu.

Estou além dos rótulos.
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 Citando wax 

O que "muda" mesmo é simplesmente a mente da pessoa. Ela tende a se sentir mais confiante. Mas
confiança também pode vir do fato da pessoa entender que o problema a ser resolvido é simples. 
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Todos nós estamos além dos rótulos. 

Mas neguinho se apega ao rótulo porque tem um EGO ALUCINADO que precisa de medalhas, diplomas,

bandeiras, cafuné... 

Se apega porque é FRACO! 

Já eu, jogo tudo isso no lixo no primeiro momento em que achar que estou deixando de ser eu mesmo. 

JameS_BonD e KingNobil.

17-01-2012 17:27

Não comentei antes e nem li o tópico inteiro mas deixo meu relato:

Estou fazendo terapia de família (com psicologa) com minha mulher há 3 meses, e sim, com certeza,
ajudou muito.
Tanto a mim, quanto ela.
Não espere um remédio milagroso, tudo ainda depende de você, de auto-conhecimento, de vontade, de
coragem para enfrentar os próprios defeitos, e de coragem para seguir a vida. O psicologo nada mais vai
fazer do que mostrar o caminho.
A cura psicológica na verdade só acontece por esforço interno, próprio, o psicologo só vai te auxiliar.

Qual a cura? Você cair na real e perceber:

"O importante não é o que fizeram de ti, mas sim o que você faz com o que fizeram de ti".

Conselho meu, de coração, procure um psicologo, e claro, uma pessoa competente..., mas vale a pena.
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 Citando Truman 

Escritor, jornalista, escritor, pai de família, contribuinte, empresário, bipolar, etc. são rótulos!

Mas não é o rótulo que me faz ser eu.

Estou além dos rótulos.

Todos nós estamos além dos rótulos. 
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pra quem critica rótulos do "ego alucinado" você fala EU demais não? eu sou isso, eu sou aquilo, eu jogo
isso, eu sou o pika das galaxias, além do infinito.

ótimo comentário. isso é a base da terapia cognitiva, não importa os acontecimentos em si, o importante é
com os encaramos. um sujeito vai na guerra, mata, vê morrer, quase morre e sai ileso. A namorada
termina com ele e o mundo acaba. O pior, vem um zé mané pra dizer que é frescura.

Tratamentos psicológicos e psiquiátricos não são frescura, muitas pessoas precisam e melhora suas vidas
assim.

Mas neguinho se apega ao rótulo porque tem um EGO ALUCINADO que precisa de medalhas, diplomas,

bandeiras, cafuné... 

Se apega porque é FRACO! 

Já eu, jogo tudo isso no lixo no primeiro momento em que achar que estou deixando de ser eu mesmo. 

 Citando wax 

Não li esses "wall of text" mas minha opinião é que as pessoas tendem a avacalhar com algo para a qual
elas não dão importância, mesmo que isso seja importante para outra pessoa.

Por exemplo, se eu falar que hoje é o dia mais triste da minha vida porque meu periquito de estimação
morreu, com certeza uns desocupados farão até FR sobre o assunto.

Mas o importante é, independentemente da motivação, perceber que o problema realmente não tem
importância. O que muda na vida de uma pessoa após ela deixar de ser "boca-virgem"? Nada. Ela vai ter
apenas uns micro-organismos a mais na boca. O que "muda" mesmo é simplesmente a mente da pessoa.
Ela tende a se sentir mais confiante. Mas confiança também pode vir do fato da pessoa entender que o
problema a ser resolvido é simples.

PAZ NOS FORUNS

DVSV.

17-01-2012 20:31

AGORA você foi invejoso. 
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 Citando Magus Mustang 

pra quem critica rótulos do "ego alucinado" você fala EU demais não? eu sou isso, eu sou aquilo, eu jogo
isso, eu sou o pika das galaxias, além do infinito.

 Citando Diablero 

Não comentei antes e nem li o tópico inteiro mas deixo meu relato:

Estou fazendo terapia de família (com psicologa) com minha mulher há 3 meses, e sim, com certeza,
ajudou muito.
Tanto a mim, quanto ela.
Não espere um remédio milagroso, tudo ainda depende de você, de auto-conhecimento, de vontade, de
coragem para enfrentar os próprios defeitos, e de coragem para seguir a vida. O psicologo nada mais vai
fazer do que mostrar o caminho.
A cura psicológica na verdade só acontece por esforço interno, próprio, o psicologo só vai te auxiliar.

Qual a cura? Você cair na real e perceber:

"O importante não é o que fizeram de ti, mas sim o que você faz com o que fizeram de ti".
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Não, não ajudou. Porque houve uma época, quando você tinha de 13 a 20 anos, em que os espíritos do
inconformismo e da revolta estavam em sua vida. 

Você brigava com seus pais, detestava a caretice de todo mundo, odiava o capitalismo, religiões, polícia,
enfim, você era um cara que tinha atitude e opinião próprias. Não se deixava levar pela conversa mole da

propaganda, não respeitava os poderes instituídos, enfim, você sonhava em ser independente. 

Mas veio a Sociedade e te esmigalhou. 

Você deixou de ser você e se tornou um contribuinte, cidadão, eleitor, trabalhador.

Um homem de bem. 

Hoje você não tem mais atitudes de rebeldia, inconformismo, raramente sorri de verdade, naturalmente,
expontaneamente.

Tudo em sua vida é orquestrado, armado, fabricado, conformista, manso.

CONTROLADO!

Você alimenta a maior de todas as ilusões, a ilusão do Controle, de que tudo está bem, mesmo que
mergulhado no Caos, na desordem e no desespero, tudo-está-bem.

Porque é assim que tem que ser, é assim, que funcionam as coisas na grande penitenciária chamada
Sociedade: cada um em seu canto, cada um em seu lugar, trabalhando em harmonia e na segurança de
que, se não olharmos pro demônio, ele não nos atormentará.

Mas aí vem um bando de moleques loucos, como aqueles do MerdTV, que entram na frente da sua TV e
mostram, com todas as letras e cores, que o Controle não existe.

Que a Certeza é uma mentira. 

Que seu mundo está desabando aqui e ali, que NADA que você queira, sonhe ou deseje tem valor porque
VOCÊ se tornou parte da penitenciária.

Sua MENTE está aprisionada, seus CULHÕES foram arrancados e, hoje, você se tornou mais um Homem de
Bem, ao lado da sua mulherzinha, de sua casinha, de suas coisinhas, tendo fé em Deus, acreditando na
Vida, sendo a antítese de TUDO que acreditava e queria ser quando mais jovem. 

Videntes, cartomantes, numerólogos, homeopatas, psiquiatras, enfim, toda essa putada, não passam de
estelionatários e deveriam estar em CANA! Mas se colocarmos em cana todos os bandidos, o país deixa de

existir. 

O Brasil é uma penitenciária a céu aberto! 

 Citando Diablero 

Conselho meu, de coração, procure um psicologo, e claro, uma pessoa competente..., mas vale a pena.

Última edição por Truman : 17-01-2012 às 20:33
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tenho inveja de paulo_sp, rodrigo ferraz e agora truman
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Membro

 Citando Truman 

AGORA você foi invejoso.

PAZ NOS FORUNS

17-01-2012 20:44

O problema não está no paciente.

Está na relação médico-paciente.

O bom médico é o empático e o técnico. Qualquer um que seja somente uma das duas coisas, mesmo que
muito bom nisso, é ineficiente.
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Membro

 Citando Magus Mustang 

você vai ver ao longo da sua prática médica que o brasileiro se acha o pica das galaxias, que nada que
você prescrever ele vai aceitar, vai querer dar um jeitinho, cortar antibiotico quando sintomas acabarem e
por ai vai. o conhecimento aqui é aceito não por uma formação técnica, mas por um convencimento de
empatia, por uma figura imponente e por ai vai, um terreno fertil pra charlatanices parasitando uma
população ignorante

17-01-2012 21:01

rs, depois c me conta

é cultural do brasileiro não seguir as coisas
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 Citando JameS_BonD 

O problema não está no paciente.

Está na relação médico-paciente.

O bom médico é o empático e o técnico. Qualquer um que seja somente uma das duas coisas, mesmo que
muito bom nisso, é ineficiente.

PAZ NOS FORUNS

17-01-2012 21:14 #147

JameS_BonD 

http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/Magus%20Mustang.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/james_bond.html
http://www.hardmob.com.br/members/james_bond.html
http://www.hardmob.com.br/members/JameS_BonD.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/james_bond.html
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/Magus%20Mustang.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/james_bond.html
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O @Truman tem razão em alguns pontos.

Não é ele que é muito radical. O mundo é que é insensato.

Todo mundo (TODO MUNDO) toma medicamento a dar com o pau.

É um absurdo o Rivotril® ser o segundo medicamento mais vendido no país.

Tem muita história de titular da FMUSP que entuxa medicação em paciente que só precisava de uma
escuta qualificada.

Radicais como o @Truman são bem vindos, ao meu ver.

Quando ele estiver na pindaíba, ele nem vai ter essa escolha sobre tomar ou não medicação. Ele
simplesmente VAI tomar. rs

Não acho bacana a psicotropicalização da vida. 

É contenção demais.

De fato, em alguns casos é necessário.

Mas na maioria, é excesso.

Tenho achado psicoterapia e psicanálise muito legais.

Principalmente pela preocupação em desnovelar, do que em ajustar.

Enfim, posso estar errado, mas são as impressões que tenho tido da psiquiatria.
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Membro
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Obrigado.
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ateísmoemfoco 

Membro

 Citando Diablero 

Não comentei antes e nem li o tópico inteiro mas deixo meu relato:

Estou fazendo terapia de família (com psicologa) com minha mulher há 3 meses, e sim, com certeza,
ajudou muito.
Tanto a mim, quanto ela.
Não espere um remédio milagroso, tudo ainda depende de você, de auto-conhecimento, de vontade, de
coragem para enfrentar os próprios defeitos, e de coragem para seguir a vida. O psicologo nada mais vai
fazer do que mostrar o caminho.
A cura psicológica na verdade só acontece por esforço interno, próprio, o psicologo só vai te auxiliar.

Qual a cura? Você cair na real e perceber:

"O importante não é o que fizeram de ti, mas sim o que você faz com o que fizeram de ti".

Conselho meu, de coração, procure um psicologo, e claro, uma pessoa competente..., mas vale a pena.
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