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Introdução 
 

A presente obra intitulada Transtornos Mentais  e Cura Interior é uma 
tentativa de aproximação dos estudos e pesquisas de uma abordagem científica  em 
interface com os comprovados resultados das práticas fenomenológicas da Cura 
Interior, entrelaçando os estudos da Ciência e da Fé no mesmo viés  na promoção da  
saúde. 

 
O cenário social dos últimos dias é apropriado para essa análise,  como no relato 

bíblico de Romanos 8:21-23   o autor nos afirma que, 
 

 ... na esperança de que também a própria natureza criada será 
libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a 
gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a 
criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas 
igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos 
em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa,  por nossa adoção 
como filhos, a redenção do nosso corpo. (Romanos 8:21-23). 

 
Boa parte dos problemas de saúde mental que enfrentamos em nossos dias se 

dão por conta  das  mudanças rápidas e inesperadas principalmente nas áreas  do 
comportamento social provocadas na pós-modernidade com a permissividade gratuita 
dos antigos costumes éticos e morais, invertendo os valores relacionados com a Família, 
além do enfraquecimento do Estado enquanto Instituição que dá abrigo a sociedade. 

 
 Nesse contexto de mudanças, o presente estudo  tem o objetivo de conduzir o 

leitor a identificar as raízes de seus conflitos e de suas  crises biopsicossociais, e de se 
posicionar  com o recrudescimento  de suas potencialidades e de seu protagonismo 
fenomenológico,  redescobrindo o seu próprio Self, considerado como a  verdadeira e 
autentica identidade espiritual. 

 
Fundamentando o presente texto em estudos e pesquisas consagradas, 

construímos oito (8) capítulos na lógica hermenêutica, revisando ensaios filosóficos de 
autores consagrados que abordam questões existenciais, tais como Rollo May (1968), e 
Konrad Lorenz (1993),  que questionam a adaptação do homem consigo mesmo, com o 
seu ambiente e com o seu contexto social. Analisamos a origem dos transtornos 
mentais; a interdependência entre o transtorno mental e a Cura Interior; analisamos as 
conhecidas obras da carne e os impulsos instintivos; e os mais conhecidos transtornos 
psíquicos em nossos dias. Nos estudos também nos valendo de experiências 
profissionais e ministeriais, oferecemos o passo a passo para o sucesso da chamada 
Cura Interior  além de relacionar estudos científicos e sua interface com a Fé nas 
crenças e valores espirituais  nas habilidades cognitivas, nos frutos do  Espírito Santo e 
na eficácia da Cura Interior, como veremos nos capítulos a seguir. 
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Capítulo I -  Transtornos Mentais 
 

Baseado na Organização Mundial de Saúde – OMS - ONU, entende-se como 
Transtornos Mentais  as condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de 
pensar e/ou do humor (emoções), e/ou por alterações mórbidas do comportamento 
associadas a angústia expressiva e/ou deterioração do funcionamento psíquico global. 
Os  Transtornos  Mentais  não constituem  apenas variações dentro da escala do 
"normal", sendo antes, fenômenos claramente anormais ou patológicos. 

Uma comportamento anormal ou um curto período de anormalidade do estado 
afetivo não significa, em si, a presença de distúrbio mental ou de comportamento. Para 
serem categorizadas como transtornos, é preciso que essas anormalidades sejam 
persistentes ou recorrentes e que resultem em certa deterioração ou perturbação do 
funcionamento pessoal, em uma ou mais esferas da vida. Os Transtornos Mentais  se 
caracterizam também por sintomas e sinais específicos e, geralmente, seguem um curso 
natural mais ou menos previsível, a menos que ocorram intervenções. Nem toda 
deterioração humana denota distúrbio mental. 

As pessoas podem sofrer angústia em virtude de circunstâncias pessoais ou 
sociais e, a menos que sejam satisfeitos todos os critérios necessários para o 
diagnósticos de determinado distúrbio, essa angústia não constituirá distúrbio mental. 
Há diferença, por exemplo, entre um estado afetivo deprimido e depressão doença, o 
primeiro surgindo como resposta a uma determinada circunstância estressante e a outra 
como uma doença franca. 

Diferentes modos de pensar e se comportar, entre diferentes culturas, podem 
influenciar a maneira pela qual se manifestam os Transtornos Mentais. Assim, as 
variações normais determinadas pela cultura não devem ser rotuladas 
como Transtornos Mentais, da mesma forma como, também, não podem ser tomadas 
como indicações de distúrbio mental as crenças sociais, religiosas e/ou políticas. Essas 
nuances étnicas e culturais fazem parte da chamada Psiquiatria Transcultural. 

Os Transtornos Mentais  considerados pela Classificação Internacional das 
Doenças da OMS da ONU (CID.10) obedecem descrições clínicas e normas de 
diagnóstico e compoem uma lista bastante completa. Há também outros critérios de 
diagnóstico disponíveis para a pesquisa, para uma definição mais precisa desses 
transtornos, como é o caso do DSM.V, da Associação Norte-americana de Psiquiatria. 
Todas essas classificações de Transtornos Mentais classïficam síndromes, doenças e 
condições, mas não classificam pessoas, as quais podem sofrer um ou mais desarranjos 
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emocionais durante um ou mais períodos da vida, independentemente das etiquetas 
diagnósticas estabelecidas pelo sistema.  

Diagnóstico 

Os Transtornos Mentais identificados e diagnosticados através dos métodos 
clínicos semelhantes aos utilizados para os transtornos físicos. Esses métodos incluem 
uma cuidadosa entrevista (anamnese) colhida com o paciente e com outras pessoas, 
incluindo sua família, um exame clínico sistemático para verificar o estado mental e 
suas condições orgânicas, testes e exames especializados que forem necessários. 
Registraram-se, nas últimas décadas, avanços importantes na padronização da 
avaliação mental e emocional, bem como na confiabilidade dos diagnósticos clínicos. 

Graças aos esquemas internacionais estruturados e padronizados de entrevistas, 
graças às definições uniformes dos sinais, dos sintomas e dos critérios de diagnóstico, é 
possível atingir alto grau de confiabilidade e validade no diagnóstico de Transtornos 

Mentais. Esses sinais e sintomas foram internacionalmente definidos detalhadamente 
para permitir uma linguagem comum e uniforme em todo mundo científico, 
imprescindível para o diagnóstico e para as pesquisas. Assim, os critérios de diagnóstico 
para Transtornos Mentais foram padronizados internacionalmente de tal forma que, 
atualmente, é possível diagnosticar Transtornos Mentais de forma tão confiável e 
precisa quanto a maioria dos transtornos orgânicos. 

Com a uniformidade dos métodos, critérios e conceitos a concordância entre 
dois especialistas em diagnóstico de Transtornos Mentais apresenta médias entre 70 e 
90% (Wittchen et al. 1991; Wing et al. 1974; WHO 1992; APA 1994; Andrews et al. 
1995). Essas cifras estão na mesma faixa da concordância de diagnóstico dos 
transtornos físicos como, por exemplo, a diabete, a hipertensão ou a doença coronariana 
e assim por diante. 

Como um diagnóstico preciso é requisito essencial para uma intervenção 
apropriada, bem como para a dados estatísticos e epidemiológicos precisos, os avanços 
nos métodos de diagnóstico vieram facilitar, consideravelmente, a aplicação de 
princípios clínicos e de saúde pública na área da saúde mental. Embora a promoção da 
saúde mental positiva para todos os membros da sociedade seja evidentemente uma 
meta importante, ainda há muito que aprender sobre como atingir esse objetivo. 

Fatores Biológicos, Psicológicos e Sociais   

Por muitos anos, os cientistas discutiram a importância relativa dos fatores 
genéticos versus fatores ambientais no desenvolvimento de Transtornos Mentais e de 

Comportamento. Hoje, entre as causas, os determinantes e os agravantes da Doença 

Mental a separação artificial dos fatores biológicos, psicológicos e sociais tem 
constituído um grande obstáculo ao estudo e compreensão. Na verdade, esses 
transtornos mentais são semelhantes a muitas doenças físicas, pelo fato de resultarem de 
uma complexa interação de vários fatores.  

A evidência científica moderna indica que os Transtornos Mentais e 

Comportamentais resultam de fatores genéticos e ambientais ou, em outras palavras, 
da interação da biologia com fatores sócio-ambientais. O cérebro não reflete 
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simplesmente o desenrolar determinista de complexos programas genéticos, nem é o 
comportamento humano mero resultado do determinismo ambiental. Já desde antes do 
nascimento e por toda a vida, os genes e o meio ambiente estão envolvidos numa série 
de complexas interações. Essas interações são cruciais para o desenvolvimento e 
evolução dos Transtornos Mentais e Comportamentais. 

A ciência moderna está mostrando, por exemplo, que a exposição a estressores 
durante o desenvolvimento inicial da pesonalidade está associada com a hiperatividade 
cerebral persistente e o aumento da probabilidade de depressão numa fase posterior da 
vida (Heim et al. 2000). É promissor o fato de se haver mostrado que a terapia 
comportamental para transtornos obsessivo-compulsivo resulta em mudanças na função 
cerebral que podem ser observadas usando técnicas de registro de imagens e que são 
iguais aos que se podem obter mediante o uso de terapia medicamentosa (Baxter et al. 
1992). 

Não obstante, o descobrimento de genes associados ao aumento do risco de 
transtornos emocionais continuará proporcionando instrumentos de pesquisa 
importantes, os quais, juntamente com uma compreensão maior dos circuitos neurais, 
virão trazer novos e importantes vislumbres à fisiopatologia dos Transtornos Mentais e 

de Comportamento. 

Ainda há muito que aprender sobre as causas e agravantes dos Transtornos 

Mentais e Comportamentais, mas as contribuições da neurociência, da genética, da 
psicologia e da sociologia, entre outras, desempenham importante papel informativo da 
maneira da psiquiatria compreender essas complexas relações. Uma apreciação 
cientificamente fundamentada das interações entre os diferentes fatores contribuirá 
poderosamente para erradicar a ignorância e pôr paradeiro aos maus-tratos infligidos 
pela própria sociedade às pessoas com esses problemas. 

Fatores Biológicos 

A idade e o sexo estão associados com Transtornos Mentais. Já foi demonstrada 
a associação dos Transtornos Mentais com perturbações da comunicação neural no 
interior de circuitos específicos. Na esquizofrenia, anormalidades na maturação dos 
circuitos neurais podem produzir alterações detectáveis na patologia no nível das células 
e dos tecidos grossos, as quais resultam no processamento incorreto ou mal adaptativo 
de informações (Lewis e Lieberman 2000). 

Na depressão, contudo, é possível que não ocorram anormalidades anatômicas 
distintas e o risco da doença pode ser devido antes a variações na responsividade dos 
circuitos neurais (Berke e Hyman 2000). Estas, por sua vez, podem refletir alterações 
quase imperceptíveis na estrutura, na localização ou nos níveis de expressão de 
proteínas críticas para a função normal. 

Certos Transtornos Mentais, como a dependência de substâncias psicoativas, 
por exemplo, podem ser encarados em parte como resultado de plasticidade sináptica 
mal adaptativa. Noutras palavras, alterações das conexões sinápticas, resultantes quer  
da ação de drogas, quer da experiência, podem produzir alterações de longo prazo no 
pensamento, na emoção e no comportamento. 
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Paralelamente ao progresso na neurociência, ocorreram avanços na genética. 
Quase todos os Transtornos Mentais graves comuns estão associados com um 
significativo componente de risco genético. Estudos do modo de transmissão de 
Transtornos Mentais entre diversas gerações de famílias extensas e estudos que 
comparam o risco de Transtornos Mentais em gêmeos monozigóticos (idênticos), em 
oposição a gêmeos dizigóticos (fraternais), levaram, porém, à conclusão de que o risco 
das formas comuns de Transtornos Mentais é geneticamente complexo. 

Os Transtornos Mentais devem-se, predominantemente, à interação de múltiplos 
genes de risco com fatores ambientais. Ademais, é possível que a predisposição genética 
ao desenvolvimento de determinado distúrbio mental ou comportamental se manifeste 
somente em pessoas sujeitas a certos estressores que desencadeiam a patologia. 

Fatores Psicológicos 

Existem também fatores psicológicos individuais que se relacionam com a 
manifestação de Transtornos Mentais. Um importante achado ocorrido no século XX e 
que deu forma à compreensão atual, é a importância decisiva do relacionamento Com os 
pais e outros provedores de atenção durante a infância. 

O cuidado afetuoso, atento e estável permite ao lactente e à criança pequena 
desenvolver normalmente funções como a linguagem, o intelecto e a regulação 
emocional. O malogro pode ser causado por problemas de saúde mental, doença ou 
morte de um provedor de atenção. 

A criança pode ficar separada do provedor devido à pobreza, guerra ou 
deslocamento populacional. A criança pode carecer de atenção por não haver serviços 
sociais disponíveis na comunidade maior. Seja qual for a causa específica, a criança 
privada de afeto por parte de seus cuidadores tem mais probabilidades de 
manifestar Transtornos Mentais, seja durante a infância ou numa fase posterior da vida. 

A comprovação desse achado foi dada por lactentes que viviam em instituições 
que não proporcionavam um nível de estimulação suficiente. Embora recebessem 
nutrição adequada e atenção física, essas crianças tinham grandes chances de apresentar 
graves prejuízos nas interações com outras, na expressividade emocional e na maneira 
de lidar com a adaptação às ocorrências estressantes. Em certos casos, verificaram-se 
também déficits intelectuais. 

Outro achado importante é o de que o comportamento humano e configurado, 
em parte, através de interações com o meio ambiente natural ou social. Essas interações 
podem resultar em conseqüências desejáveis ou indesejáveis para o indivíduo. 
Basicamente, estes têm mais probabilidades de praticar comportamentos que são 
recompensados pelo ambiente e menos probabilidades de praticar comportamentos que 
são ignorados ou castigados. 

Assim, os Transtornos Mentais  podem ser considerados como comportamento 
mal adaptativo aprendido, seja diretamente, seja pela observação de outros com o 
passar do tempo. Provas disso vêm de décadas de investigação sobre aprendizagem e 
comportamento, confirmadas ainda pelo sucesso da terapia do comportamento, que usa 
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esses princípios para ajudar as pessoas a alterar padrões mal adaptativos de pensamento 
e comportamento. 

Finalmente, a ciência psicológica mostrou que certos tipos de transtornos 
mentais e comportamentais, como a ansiedade e a depressão, podem ocorrer em 
conseqüência da incapacidade de se adaptar a uma ocorrência vital estressante. De 
modo geral, as pessoas que procuram não pensar nos estressores ou fazer face a eles têm 
mais probabilidades de manifestar ansiedade ou depressão, enquanto as que discutem 
seus problemas com outras e procuram encontrar meios de controlar os estressores 
funcionam melhor com o passar do tempo. Esse achado levou ao desenvolvimento de 
intervenções que consistem em ensinar aptidões para enfrentar a vida. 

Coletivamente, essas descobertas contribuíram para a compreensão 
dos Transtornos Mentais. Ademais, constituíram a base do desenvolvimento de toda 
uma série de intervenções efetivas. 

Fatores Sociais 

  Embora se tenha estabelecido a associação de fatores sociais, como por 
exemplo a urbanização e a pobreza com o desenvolvimento de Transtornos Mentais, 
não há razão para supor que as conseqüências das alterações sociais para a saúde mental 
sejam as mesmas para todos os setores de determinado segmento social. As mudanças 
geralmente exercem efeitos diferenciais baseados no status econômico, no sexo, na raça 
e na etnia. 

Entre 1950 e 2000, a proporção da população urbana da Ásia, África, América 
Central e do Sul subiu de 16% para 50% dos habitantes daquelas regiões (Harpham e 
Blue, 1995). Em 1950, as cidades do México e de São Paulo tinham, respectivamente, 
3,1 milhões e 2,8 milhões de habitantes, mas em 2000 as populações estimadas de 
ambas eram de 10 milhões de habitantes. 

A natureza da urbanização moderna pode ter conseqüências deletérias para a 
saúde mental, devido à influência de estressores maiores e de eventos vitais adversos 
mais numerosos, como por exemplo o congestionamento, a poluição do meio ambiente, 
a pobreza e a dependência comum em uma economia baseada no dinheiro, com altos 
níveis de violência ou reduzido apoio social (Desjarlais et al. 1995). 

Aproximadamente a metade das populações urbanas em países de renda média e 
baixa vive na pobreza, e há dezenas de milhões de adultos e crianças sem teto. Em 
certas zonas, o desenvolvimento econômico está forçando um número crescente de 
indígenas a migrar para áreas urbanas em busca de uma forma mais viável de ganhar a 
vida. 

Via de regra, a migração não produz melhoria do bem-estar social; ao contrário, 
resulta freqüentemente em altos índices de desemprego e condições miseráveis de vida, 
expondo milhares de migrantes ao estresse social e a um risco maior de Transtornos 
Mentais devido à ausência de redes de apoio social. Os conflitos, as guerras e a 
inquietação social estão associados com elevação das taxas de problemas de saúde 
mental. 
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A vida real também é cheia de problemas para muitas pessoas. São problemas 
comuns o isolamento, falta de transportes e comunicações, e limitadas oportunidades 
educacionais e econômicas. Ademais, os serviços mentais e sociais tendem a concentrar 
os recursos e a perícia clínica nas grandes áreas metropolitanas, deixando poucas e 
limitadas opções para os habitantes rurais que, porventura, necessitem de atenção em 
saúde mental. 

Um estudo recente sobre o suicídio de pessoas idosas em certas zonas rurais da 
Província de Hunan, na China, mostrou um índice de suicídios mais elevado nas áreas 
rurais (88,3 por 100.000) do que nas urbanas (24,4 por 100.000) (Xu et al. 2000). Em 
outros países, foram informados índices de depressão entre mulheres das áreas rurais 
mais de duas vezes maiores do que os das estimativas para mulheres na população geral 
(Hauenstein e Boyd 1994) . 

Existe uma relação complexa e multidimensional entre pobreza e saúde mental. 
Em sua definição mais estrita, pobreza é a falta de dinheiro ou de posses materiais. Em 
termos mais amplos, talvez mais apropriados para discussões relacionadas 
com Transtornos Mentais e Comportamentais, pode-se entender como pobreza um 
estado em que não se dispõe dos meios suficientes, podendo incluir-se nisto a falta de 
recursos sociais ou educacionais. 

A pobreza e as condições associadas a ela, como é o caso do desemprego, do 
baixo nível de instrução, da privação e do desabrigo, não somente estão muito 
difundidas nos países pobres, como também afetam uma minoria bastante considerável 
nos países ricos. Os pobres e os desfavorecidos acusam uma prevalência maior 
de Transtornos Mentais, inclusive transtornos do uso de substâncias. Essa prevalência 
maior pode ser explicada tanto por uma ocorrência maior desses transtornos entre os 
pobres, como pela tendência à queda na pobreza dos mentalmente enfermos. 

Embora haja controvérsia no tocante à determinação de qual desses dois 
mecanismos é responsável pela prevalência maior de Transtornos Mentais entre os 
pobres, os indícios disponíveis parecem indicar que ambos são relevantes (Patel, 2001). 
Esse mecanismo causal, por exemplo, pode ser mais válido em relação aos transtornos 
de ansiedade e depressão, enquanto a teoria da queda na pobreza seria mais aplicável 
para os transtornos psicóticos e uso de substâncias. 

Esses dois mecanismos, porém, não se excluem um ao outro: um indivíduo pode 
ser predisposto a Transtornos Mentais devido a sua situação social, enquanto outro que 
apresenta transtornos pode estar enfrentando uma privação maior pelo fato de estar 
doente. Tal privação inclui níveis mais baixos de aproveitamento escolar, desemprego e, 
em casos extremos, desabrigo. 

Visando ilustrar melhor as influências da biologia, da psicologia e da sociedade 
sobre o desenvolvimento das Doenças Mentais vamos reproduzir aqui a idéia 
contribuição do modelo proposto por Smith. Segundo esta, são quatro os mecanismos 
de influência, tanto para o desenvolvimento da personalidade quanto, obviamente, para 
o desenvolvimento das Doenças Mentais. São eles: 
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Mecanismo Genético-Constitucional Direto   

            O mecanismo genético direto sugere uma influência dos genes e/ou da 
constituição de maneira direta na formação da Personalidade. Neste caso, a influência 
ambiental é muito diminuta e a participação constitucional é quase absoluta. São poucas 
as situações que se enquadram neste mecanismo e a maioria delas refere-se aos casos de 
deficiência mental, como por exemplo, a Trissomia 21 ou Síndrome de Down, entre 
outras. 

De um modo geral, são situações onde o patrimônio genético determina uma 
configuração especial no indivíduo de natureza decididamente irreversível e imune às 
alternativas terapêuticas atuais (grife-se "atuais"). Diz-nos o bom senso que de acordo 
com os avanços dos conhecimentos da genética, tais situações tendem a rarear cada vez 
mais. A detecção precoce de genes anômalos ou patogênicos e o conhecimento acerca 
da penetrância de tais genes prometem um futuro mais otimista na área da genética e da 
concepção humana. Entretanto, atualmente tais procedimentos corretivos da formação 
constitucional desenvolvem-se, quase exclusivamente, na esfera da prevenção e não do 
tratamento.  

Falamos em Genético-Constitucionais e não apenas em Genéticos (como 
propunha Smith) devido às diferenças entre um acontecimento apenas genético e outro 
constitucional. Genético significa, em tese, hereditário. Constitucional, por sua vez, 
significa que faz parte da constituição da pessoa (inato), podendo ou não ser genético. A 
encefalopatia proporcionada pela toxoplasmose congênita, por exemplo, é 
constitucional, mas não é genética. 

Mecanismo Genético-Constitucional Indireto 

Neste caso, muito embora os traços marcantes da Personalidade possam ser 
determinados por fatores genéticos e/ou constitucionais, a atuação decisiva do ambiente 
poder alterar o curso do desenvolvimento do indivíduo. Uma surdez congênita, por 
exemplo, capaz de determinar uma Personalidade peculiar em decorrência das 
importantes limitações de desenvolvimento, será marcadamente atenuada caso o 
enfermo possa dispor de recursos especializados de treinamento e educação.  

Os genes, neste caso, são herdados como possibilidades de se tornarem ou não 
determinantes de características na Personalidade, dependendo do tipo de atuação 
ambiental. Um indivíduo que tenha em si uma potencialidade genética de ser alto, por 
exemplo, poder terminar seu desenvolvimento com baixa estatura se o meio não lhe 
fornecer condições adequadas de nutrição.  

Encontram-se, nesta possibilidade, os transtornos emocionais considerados 
endógenos pela psicopatologia. É o caso da esquizofrenia, por exemplo, que pode ou 
não se manifestar durante a vida do indivíduo apesar da probabilidade constitucional-
genética. A eclosão franca da doença dependerá de um complexo conjunto de 
circunstâncias. Também a epilepsia poderia ser entendida através deste mecanismo, 
assim como outras condições psicopatológicas de comprovada concordância familiar. 
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Mecanismo Ambiental Geral  

O ambiente em caráter geral, dentro do espaço sócio-cultural a que pertence o 
indivíduo, pode favorecer o desenvolvimento de alguns traços peculiares na forma de 
relacionamento para com o mundo. Os estímulos, as solicitações, as oportunidades de 
treinamento, as normas de convivência, enfim, todo o patrimônio oferecido à pessoa 
através do sistema sócio-cultural e ambiental poderá determinar modalidades 
características da pessoa existir. 

Será sobre as potencialidades constitucionais que o ambiente desempenhará uma 
ação modeladora da Personalidade, ou seja, o ambiente poderá alterar os rumos do 
desenvolvimento geral conferindo uma determinada maneira do indivíduo ser. Em 
termos psicopatológicos podemos alocar aqui alguns transtornos ditos neuróticos, com 
notável predominância dos elementos existenciais sobre os constitucionais. 

Mecanismo Ambiental Específico  

Encontramos aqui os elementos ambientais relacionados especificamente a 
determinados aspectos do desenvolvimento da Personalidade como, por exemplo, a 
desnutrição, o alcoolismo, certas infecções, intoxicações, etc. São intercorrências 
ambientais que atuam na Personalidade especificamente neste ou naquele aspecto, 
como pode ser o caso de um traumatismo craniano, após o qual o indivíduo tenha 
passado a apresentar convulsões ou demenciação. 

Neste caso podemos detectar um elemento ambiental específico e responsável 
pela alteração no rumo do desenvolvimento da Personalidade. Isso quer dizer que sem 
este fator ambiental específico a Personalidade tomaria outro rumo e o indivíduo 
apresentar-se-ia na vida com outro desempenho existencial.  

Embora a proposta esquematizada por Smith possa facilitar uma reflexão acerca 
do problema ambiente-constituição na gênese da Personalidade ou, mais além, na 
gênese dos transtornos da Personalidade, isso não deve ser tomado como uma questão 
hermética. Tanto para o desenvolvimento da Personalidade normal, quanto da 
patológica ou da não-normal, sempre iremos nos defrontar com uma condição 
multifatorial. Uma conjunção de vários destes mecanismos de influência.  

Na psicopatologia a idéia de causalidade deve ser vista com muita prudência. 
Nenhuma situação de desenvolvimento da Personalidade poderá ser determinada, 
exclusivamente, por este ou por aquele mecanismo proposto por Smith, antes disso, o 
que se vê com mais freqüência é sim uma conjunção de mais de um deles.  

Como se vê, atualmente o mais sensato seria admitir uma natureza bio-psico-
social para como origem da Personalidade e o peso com que cada qual desses 
elementos participam na maneira como a pessoa É hoje, aqui e agora, será 
extremamente variável e individual.  
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Outras questões envolvidas  

Os Transtornos Mentais podem causar incapacidade grave e definitiva, inclusive 
a incapacidade de trabalhar. Não havendo apoio social disponível, como freqüentemente 
ocorre nos países em desenvolvimento, não havendo organismos de bem-estar social 
organizados, o empobrecimento se verifica com bastante rapidez. 

Há indicações também, de que a progressão dos Transtornos Mentais é 
determinada pelo status socioeconômico do indivíduo. Isso pode ser devido à falta geral 
de serviços de saúde mental, combinada com as barreiras enfrentadas por certos grupos 
socioeconômicos no acesso à atenção. Os países pobres dispõem de poucos recursos 
para atenção em saúde mental e, muitas vezes, tais recursos não estão disponíveis para 
os setores mais pobres da sociedade. 

Mesmo nos países ricos, a pobreza, juntamente com fatores associados, tais 
como a falta de cobertura de seguros, nível mais baixo de instrução, desemprego e 
situação minoritária, em termos de raça, etnia e idioma, pode criar barreiras 
insuperáveis à atenção. O desnível de tratamento para a maioria dos Transtornos 

Mentais, que já é alto, mostra-se efetivamente enorme para a população pobre. 

Entre os diferentes elementos econômicos, os múltiplos papéis desempenhados 
pela mulher na sociedade, colocam-na em maior risco de Transtornos Mentais. As 
mulheres continuam arcando com o fardo da responsabilidade, associado com as 
condições de esposas, mães, educadoras e provedoras de atenção para outros, ao mesmo 
tempo em que se estão transformando numa parte cada vez mais essencial da mão-de-
obra, constituindo, em um quarto a um terço das famílias, a principal fonte de renda. 

Além das pressões impostas às mulheres em virtude da expansão de seus papéis, 
não raro em conflito, elas vivenciam significativa discriminação sexual, concomitante à 
pobreza, à fome, à desnutrição, ao excesso de trabalho, à violência doméstica e sexual. 

Assim, pouco surpreende que as mulheres tenham acusado maior probabilidade 
do que os homens em receber prescrição de psicotrópicos. A violência contra a mulher 
constitui um significativo problema social e de saúde pública que afeta mulheres de 
todas as idades, de todos ambientes culturais e em todos os níveis de renda. 

O racismo também levanta questões importantes. Embora ainda haja relutância 
em debater o preconceito racial e étnico no contexto da saúde mental em certos setores 
sociais, pesquisas psicológicas, sociológicas e antropológicas demonstraram que o 
racismo está relacionado com perpetuação de problemas mentais. A julgar pelos 
indícios disponíveis, as pessoas alvo do racismo por muito tempo têm maior risco de 
apresentar problemas mentais ou sofrer agravamento de problemas que já existem. 
Psiquiatras que estudam a relação entre racismo e saúde mental nas sociedades onde o 
racismo é prevalente, observaram que o racismo pode acentuar a depressão, por 
exemplo. 

Numa recente resenha de dez estudos de diferentes grupos sociais na América do 
Norte, perfazendo um total de 15.000 respondentes, verificou-se uma associação 
positiva fortemente estabelecida entre experiências de racismo e angústia psicológica 
(Williams e Williams-Morris, 2000). 
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A influência do racismo pode ser considerada também em nível da saúde mental 
coletiva, de grupos e sociedades. O racismo tem fomentado muitos sistemas sociais 
opressores ao redor do mundo e através dos tempos. Na história. recente, o racismo 
permitiu aos brancos africanos do sul, definir os sul-africanos negros como "inimigos", 
e assim cometer atos que, em outras circunstâncias, seriam considerados moralmente 
repreensíveis. 

As proporções e a rapidez extraordinárias da mudança tecnológica nos fins do 
século XX é outro fator associado à manifestação de Transtornos Mentais e 
Comportamentais. Essas mudanças tecnológicas, especialmente a revolução nas 
comunicações, oferecem tremendas oportunidades para um incremento da disseminação 
de informações e emancipação de seus usuários. A telemedicina hoje possibilita 
proporcionar tratamento à distância. 

Esses avanços têm, contudo, seu lado negativo. Há indícios sugerindo que a 
própria mídia pode ter influência sobre os níveis de violência, sobre o comportamento 
sexual e sobre o interesse na pornografia. A exposição à violência nos jogos de vídeo 
também aumenta o comportamento agressivo e outras tendências agressivas (Dill e Dill, 
1998). Hoje em dia, os gastos com a publicidade em todo o mundo estão ultrapassando 
em um terço o crescimento da economia mundial. A comercialização agressiva está 
desempenhando papel substancial na globalização do uso de álcool e tabaco entre os 
jovens, aumentando assim o risco de transtornos relacionados com o uso de substâncias 
e condições físicas associadas (Klein, 1999). 

 
Capítulo II - Os Principais Transtornos Mentais 

 
2.1. Transtorno da Ansiedade Generalizada 

 
A ansiedade é uma reação normal do ser humano diante de situações que podem 

provocar medo, dúvida ou expectativa. No entanto, quando esse sentimento persiste por 
longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia, a ansiedade 
deixa de ser natural e passa a ser motivo de preocupação. Esse, na verdade, é o principal 
sintoma do Transtorno da ansiedade generalizada (TAG), um distúrbio caracterizado 
pela “preocupação excessiva ou expectativa apreensiva”, de acordo com a quarta edição 
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV). de ansiedade. 
 
Causas 
O transtorno da ansiedade generalizada é uma doença comum. Tal como acontece com 
muitas condições de saúde mental, não se sabe ao certo o que causa esse distúrbio. 
Acredita-se, porém, que o transtorno da ansiedade generalizada esteja diretamente 
relacionado a alguns neurotransmissores que ocorrem naturalmente em nosso cérebro, a 
exemplo da serotonina, dopamina e norepinefrina. Outra crença é a de que um conjunto 
de fatores possam estar envolvidos nas razões pelas quais um indivíduo possa vir a 
apresentar a doença, entre eles genética e fatores externos, como o estresse do dia a dia 
e a qualidade de vida da pessoa. 
 
Fatores de Risco 
Fatores que podem aumentar o risco do transtorno de ansiedade generalizada incluem: 
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Gênero 
Mais do que o dobro do número de casos de transtorno de ansiedade generalizada ocorre 
em mulheres. Acredita-se que uma combinação de fatores, como mudanças hormonais e 
maior exposição ao estresse, possam agravar esse quadro. 
 
Trauma na infância 
As crianças que sofreram abuso ou algum tipo de trauma, ou que até mesmo 
testemunharam eventos traumáticos, estão em maior risco de desenvolver transtorno de 
ansiedade generalizada em algum momento da vida. 
 
Doenças concomitantes 
Ter uma condição crônica de saúde ou doença grave, como o câncer, pode levar à 
constante preocupação com o futuro, ao tratamento e questões financeiras. Estresse do 
dia a dia pode desencadear no transtorno também. 
 
Personalidade 
As pessoas com alguns tipos de personalidade são mais propensas a transtornos de 
ansiedade do que outras. Além disso, alguns transtornos de personalidade, como o 
Borderline, também podem estar ligados ao TAG. 
 
Genética 
O transtorno de ansiedade generalizada também pode estar no sangue. Mais de uma 
pessoa da mesma família pode apresentar esse distúrbio. 
 
Abuso de substâncias. Uso excessivo de drogas ou álcool pode piorar e até levar ao 
transtorno de ansiedade generalizada. A cafeína e a nicotina, presente no cigarro, 
também podem aumentar a ansiedade e conduzir o indivíduo à doença. 
 
Sintomas de Transtorno de ansiedade generalizada 
O principal sintoma do transtorno de ansiedade generalizada é a presença quase 
permanente de preocupação ou tensão, mesmo quando há poucos motivos ou quando 
não existe um motivo algum para isso. As preocupações parecem passar de um 
problema para outro, como questões familiares, amorosas, relacionadas ao trabalho, à 
saúde ou de várias outras origens. Mesmo quando as pessoas com esse transtorno têm 
consciência de que suas preocupações ou medos são mais fortes do que o necessário, 
elas ainda têm dificuldade para controlar essas reações. 

 

2.2. Transtorno Obsessivo-Compulsivo 

O transtorno Obsessivo-Compulsivo, conhecido popularmente pela sigla TOC, é 
um distúrbio psiquiátrico de ansiedade descrito na quinta edição do Manual de 
Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-V (no termo em inglês). Sua 
principal característica é a presença de crises recorrentes de obsessão e compulsão. 

 
Analogicamente falando, uma pessoa com TOC é como um disco riscado, que 

repete sempre o mesmo ponto daquilo que está gravado. Pacientes deste distúrbio 
sofrem com imagens e pensamentos que os invadem insistentemente e, muitas vezes, 
sem que a pessoa possa controlá-los. Para essas pessoas, a única forma de controlar 
esses pensamentos e a própria ansiedade é por meio de um ritual, que pode ser repetido 
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muitas vezes ao longo do dia. Esse ritual é chamado de compulsão, um tipo de 
comportamento irracional e repetitivo que segue um padrão de regras e etapas 
extremamente rígido, geralmente pré-estabelecido pela própria pessoa. 

 
É muito comum que pacientes com TOC acreditem que, se deixarem de cumprir 

o ritual, algo terrível poderá acontecer. Esse comportamento tende a agravar-se à 
medida em que a doença evolui. Por isso, o diagnóstico e o tratamento precoces são 
muito importantes e essenciais para a recuperação. Estudos epidemiológicos 
coordenados pela Organização Mundial da Saúde mostram que aproximadamente 1 a 
2% da população mundial tenha TOC. No Brasil, são cerca de quatro milhões de 
pessoas sofrendo com este distúrbio psiquiátrico. 
 
Tipos 
Existem dois tipos de TOC: o transtorno obsessivo-compulsivo subclínico, 
caracterizado pelas obsessões e rituais que se repetem com frequência – mas que não 
interferem na qualidade de vida da pessoa e de quem está ao seu redor -, e o transtorno 
obsessivo-compulsivo propriamente dito, cuja ansiedade só pode ser aliviada e 
controlada por meio dos rituais, que são repetidos compulsivamente e que chegam a 
atrapalhar diretamente na vida de quem sofre com a doença e de pessoas próximas. 
 
 
Causas 
Os médicos ainda não são capazes de entender completamente o que está por trás do 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo, mas as principais teorias que cercam as causas da 
doença dizem respeito a três fatores: a biologia, a genética e o meio ambiente. Alguns 
pesquisadores acreditam que o TOC pode ser resultado de alterações ocorridas no corpo 
ou no cérebro da pessoa. Outros estudos apontam o distúrbio para uma pré-disposição 
genética – muito embora os genes que estariam eventualmente envolvidos não tenham 
sido identificados até agora. Fatores ambientais, como infecções, também parecem estar 
envolvidos. Pesquisas adicionais, no entanto, ainda precisam ser realizadas para 
corroborar essa hipótese. 
 
Fatores de Riscos 
Os principais fatores capazes de aumentar o risco de uma pessoa desenvolver o 
transtorno obsessivo-compulsiva incluem histórico familiar, como ter algum membro 
próximo da família com diagnóstico positivo de TOC, e acontecimentos traumáticos e 
estressantes que tenham ocorrido na vida da pessoa, como a morte de um ente querido 
ou um acidente grave. TOC atinge a mulheres e homens na mesma proporção e, na 
maioria dos casos, a doença surge durante a infância ou nos primeiros anos da 
adolescência e vida adulta. 
 

Sintomas de Transtorno  Obsessivo-Compulsivo 
Os principais sinais e sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo consistem 
basicamente em duas partes, que dão nome à doença: obsessão e compulsão. No 
entanto, é comum encontrar pessoas que desenvolvam apenas um dos tipos de sintomas. 



21 

 

Sintomas de obsessão Uma obsessão, dentro do transtorno obsessivo-compulsivo, consiste 

em uma série de imagens, pensamentos e ideias que vêm à cabeça da pessoa insistente e 

repetidamente, sem que ela possa controlar. Geralmente, a obsessão vem seguida da 

compulsão, que nada mais é do que uma forma de se livrar da própria ansiedade por meio 

de rituais e comportamentos repetitivos. No entanto, a obsessão em uma pessoa com TOC 

também pode manifestar-se isoladamente. Os casos obsessivos mais comuns na doença 

são: 

• Obsessão por limpeza, que são, geralmente, resultado de um medo irracional de 
contaminação ou sujeira. 

• Fixação por uma organização rígida, que segue obrigatoriamente uma 
determinada ordem e simetria. 

• Pensamentos agressivos, de autoagressão ou outros pensamentos de carga 
negativa. 

• Pensamentos indesejados, incluindo de temas sexuais ou religiosos. 
 

Sintomas de compulsão 
Em pessoas com TOC, compulsões são comportamentos repetitivos que o paciente se 
sente compelido a executar para controlar, prevenir ou reduzir a ansiedade causada 
pelas obsessões ou, ainda, para impedir que algo terrível aconteça. O cumprimento dos 
rituais característicos do TOC, no entanto, não trazem prazer para a pessoa, sendo capaz 
de reduzir a ansiedade apenas temporariamente. 
Os sintomas de TOC geralmente começam gradualmente e oscilam em intensidade e 
gravidade durante toda a vida do paciente – dependendo, também, da eficácia do 
tratamento. Os picos geralmente acontecem quando a pessoa está vivenciando um 
período de estresse intenso. 
Alguns pacientes são capazes de compreender que suas obsessões e compulsões não 
fazem sentido, mas nem sempre é o caso. Sobretudo crianças têm dificuldade em 
econhecer o que está errado.  
 

Buscando ajuda médica 

Os sintomas relacionados ao TOC não são simples preocupações com 
organização, limpeza ou ordem. Muitas pessoas tendem a confundir práticas comuns e 
cotidianas, como levantar sempre do lado direito da cama, manter a casa limpa e os 
copos dispostos sempre numa mesma ordem com sinais e sintomas típicos do transtorno 
obsessivo-compulsivo. Isso é um engano. 
Pessoas com TOC desenvolvem essas características de forma muito mais incisiva, 
deixando, muitas vezes, que essas práticas possam interferir na qualidade de vida. E é 
estritamente a isso que você deve se basear quando decidir buscar a ajuda de um 
especialista. 
Se for pai ou mãe de uma criança que esteja apresentando esses sinais, procure um 
médico também. Quanto mais cedo o tratamento começar, melhor para o paciente. 
 
Na consulta médica 
Entre os especialistas que podem diagnosticar o transtorno obsessivo-compulsivo estão: 

• Clínico geral 
• Psiquiatra 
• Psicólogo 
• Neurologista 
• Pediatra 

Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa 
forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações: 
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• Uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles apareceram 
• Histórico médico, incluindo outras condições que o paciente tenha e 

medicamentos ou suplementos que ele tome com regularidade 
O médico provavelmente fará uma série de perguntas, tais como: 

• Quando os sinais e sintomas começaram? 
• Qual a intensidade destes sinais? 
• Com que frequência você apresenta essas crises de obsessão e compulsão? 
• Você se considera uma pessoa perfeccionista? 
• Quais são os seus rituais mais comuns? 
• Você mantém hábitos diários? Quais? 
• Esses rituais já interferiram diretamente em sua vida? De que forma? 
• Você já foi prejudicado em qualquer aspecto por esses pensamentos ou 

comportamentos? De que forma? 
• Você já procurou assistência médica antes? 
• Você faz uso de algum tipo de medicamento? 
• Você foi diagnosticado com alguma condição de saúde física ou mental? Qual? 

Está fazendo tratamento? 
• Os sinais foram piorando com o passar do tempo ou mantiveram-se estáveis? 
• Outras pessoas já repararam nos sinais de compulsão que você apresentou? 

 
Diagnóstico do Transtorno Obsessivo Compulsivo 
Para ajudar a diagnosticar uma pessoa com TOC, o médico ou especialista em saúde 
mental pode solicitar a realização de determinados exames e testes, incluindo: 
 
Exame físico 
O exame físico é feito no próprio consultório médico e serve, principalmente, para 
excluir possíveis outras causas dos sinais e sintomas que a pessoa manifestou – além, é 
claro, de complicações de saúde de um modo geral. 
 
Testes de laboratório 
Estes exames podem incluir, por exemplo, um hemograma completo, triagem para 
detectar a presença de álcool e outras drogas no organismo, além de um check-up geral, 
principalmente para medir a função da tireoide. 
 
Avaliação psicológica 
Um médico ou profissional de saúde mental poderá lhe fazer perguntas específicas 
sobre seus pensamentos, sentimentos, sintomas e padrões de comportamento. O 
especialista pode, também, querer falar com familiares e amigos próximos, a fim de 
entender melhor o que se passa. 
 
Critérios de diagnóstico 
Para ser diagnosticada com TOC, a pessoa deve atender a determinados critérios 
estabelecidos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), 
publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. Este manual é usado por 
profissionais de saúde mental de todo o mundo para diagnosticar doenças mentais e 
também por companhias de seguros para reembolsar pacientes e familiares pelos gastos 
com tratamentos. Critérios gerais necessários para o diagnóstico de TOC incluem: 

• Apresentar obsessões, compulsões ou ambos 
• Perceber ou não que as obsessões e compulsões são excessivas e irracionais 
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• Crises de obsessões e compulsões são longas e persistentes e interferem no 
funcionamento geral da rotina e na qualidade de vida, assim como nos 
desempenhos no trabalho e na vida social 

 
Tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
TOC não tem cura, mas o tratamento disponível para o transtorno pode ajudar a 
controlar os sintomas e evitar que eles interfiram ainda mais na qualidade de vida do 
paciente. Algumas pessoas precisam de tratamento para o resto da vida. 
As duas principais abordagens de tratamento para TOC são a psicoterapia e o uso de 
medicamentos. No entanto, o tratamento é mais eficaz quando há uma combinação das 
duas. 
 
Psicoterapia 
A psicoterapia é considerada pelos médicos como uma das formas mais eficientes de 
tratamento para TOC. As técnicas psicoterápicas consistem em expor a pessoa 
gradualmente a situações em que, normalmente, ela lançaria mão de obsessões e 
compulsões para lidar. Esse processo continua até que o paciente consiga aprender 
maneiras saudáveis de lidar com a própria ansiedade, sem recorrer a essas 
características. 
 
Medicamentos 
Certos medicamentos psiquiátricos podem ajudar a controlar as obsessões e compulsões 
do TOC. Em geral, costuma-se optar primeiramente por antidepressivos. Outras 
medicações psiquiátricas podem ser usadas também para tratar TOC. 
 
Convivendo/ Prognóstico 
O transtorno obsessivo-compulsivo é uma condição crônica que deve ser tratada pelo 
resto da vida. Por isso, é importante encontrar formas de tornar o tratamento e a 
convivência com esse transtorno o mais fácil possível. Seguir o tratamento à risca é a 
melhor maneira de lidar bem com a doença. Tome seus medicamentos conforme 
indicado pelo médico. Mesmo se você estiver se sentindo bem, siga as orientações e 
tome sua medicação regularmente. O uso ininterrupto dos medicamentos impedem que 
os sintomas de TOC sejam recorrentes. 
 
Complicações possíveis 
Indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo podem desenvolver complicações que 
não são necessariamente causadas pelo distúrbio. Veja: 

• Queda no desempenho do trabalho, nos estudos ou em atividades sociais 
• Desenvolvimento de relacionamentos problemáticos 
• Má qualidade de vida 
• Transtornos de ansiedade 
• Depressão 
• Transtornos alimentares 
• Pensamentos e possíveis tentativas de suicídio 
• Alcoolismo e abuso de drogas ou outras substâncias 
• Dermatite de contato 

 
Expectativas 
O TOC é uma doença crônica para a qual não há cura. Os sinais e sintomas da doença 
oscilam entre períodos de melhora e piora. Não é comum, no entanto, que uma pessoa 
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diagnosticada com este transtorno vivencie períodos sem absolutamente nenhum 
sintoma aparente. Por essa razão, é imprescindível que pacientes com TOC sigam à 
risca o tratamento recomendado. A qualidade de vida tende a melhorar muito com a 
psicoterapia aliada ao uso de medicamentos. 
 
Prevenção 
Não existem formas conhecidas de se prevenir o transtorno obsessivo-compulsivo. 

• Ministério da Saúde;  Organização Mundial da Saúde;  Instituto Nacional 
Americano de Saúde Mental;  International OCD Foundation 

• OCD-UK; Anxiety and Depression Association of America; NHS Choices. 

2.3. Transtorno Bipolar 

O que é Transtorno bipolar? 
O transtorno bipolar é um problema em que as pessoas alternam entre períodos de muito 
bom humor e períodos de irritação ou depressão. As chamadas "oscilações de humor" 
entre a mania e a depressão podem ser muito rápidas e podem ocorrer com muita ou 
pouca frequência. 
 
Tipos de transtorno bipolar: 

• Transtorno bipolar tipo 1: pacientes apresentam pelo menos um episódio 
maníaco e períodos de depressão profunda. Antigamente, o transtorno bipolar do 
tipo 1 era chamado de depressão maníaca 

• Transtorno bipolar tipo 2: pacientes nunca apresentaram episódios maníacos 
completos. Em vez disso, elas apresentam períodos de níveis elevados de 
energia e impulsividade que não são tão intensos como os da mania (chamado de 
hipomania). Esses episódios se alternam com episódios de depressão 

• Uma forma leve de transtorno bipolar chamada ciclotimia envolve oscilações de 
humor menos graves. Pessoas com essa forma alternam entre hipomania e 
depressão leve. As pessoas com transtorno bipolar do tipo II ou ciclotimia 
podem ser diagnosticadas incorretamente como tendo apenas depressão. 

 
Causas 
A causa exata do transtorno bipolar ainda é desconhecida, mas a ciência acredita que 
diversos fatores possam estar envolvidos nas oscilações de humor provocadas pela 
doença, como: 

• Peculiaridades biológicas: pessoas com transtorno bipolar parecem apresentar 
diferenças físicas em seus cérebros, o que pode levar os cientistas a descobrirem 
as causas exatas da doença 

• Neurotransmissores: um desequilíbrio entre os neurotransmissores parece ser um 
importante fator nas causas do transtorno bipolar 

• Hormônios: desequilíbrio hormonal também está entre as possíveis causas 
• Hereditariedade: pessoas que tenham parentes com histórico de transtorno 

bipolar são mais suscetíveis à doença, o que leva muitos cientistas a acreditarem 
que a genética possa estar envolvida nas causas da doença 

• Meio ambiente: fatores exógenos, como estresse, abuso sexual e outras 
experiências traumáticas (como a morte de algum ente querido), também podem 
estar relacionadas ao desenvolvimento do transtorno bipolar. 
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Causas de Risco 
Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento de transtorno bipolar. Confira: 

• Histórico familiar da doença 
• Estresse intenso 
• Uso e abuso de drogas recreativas e/ou álcool 
• Mudanças de vida e experiências traumáticas 
• Ter entre 15 e 25 anos. 

Homens e mulheres possuem as mesmas chances de desenvolver a doença. 
 
Sintomas de Transtorno Bipolar 
Os sintomas de transtorno bipolar depende do tipo exato da doença e costumam variar 
de pessoa para pessoa. Para alguns, os picos de depressão são os que causam os maiores 
problemas. Para outros, a preocupação é maior durante os picos de mania. Pode 
acontecer, também, de sintomas de depressão e hipomania acontecerem ao mesmo 
tempo. Confira os principais sinais do transtorno bipolar: 
 
Fase maníaca 

• Distrair-se facilmente 
• Redução da necessidade de sono 
• Capacidade de discernimento diminuída 
• Pouco controle do temperamento 
• Compulsão alimentar, beber demais e/ou uso excessivo de drogas 
• Manter relações sexuais com muitos parceiros 
• Gastos excessivos 
• Hiperatividade 
• Aumento de energia 
• Pensamentos acelerados que se atropelam 
• Fala em excesso 
• Autoestima muito alta (ilusão sobre si mesmo ou habilidades) 
• Grande envolvimento em atividades 
• Grande agitação ou irritação. 
A fase maníaca do transtorno bipolar pode durar dias e até mesmo meses. Os 

sintomas acima são mais comuns em pessoas que tem o tipo 1 da doença. No tipo 2, os 
sinais são similares, mas menos intensos. 
Fase depressiva 

• Desânimo diário ou tristeza 
• Dificuldade de se concentrar, de lembrar ou de tomar decisões 
• Perda de peso e perda de apetite 
• Comer excessivamente e ganho de peso 
• Fadiga ou falta de energia 
• Sentir-se inútil, sem esperança ou culpado 
• Perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas 
• Baixa autoestima 
• Pensamentos sobre morte e suicídio 
• Problemas para dormir ou excesso de sono 
• Afastamento dos amigos ou das atividades que antes eram prazerosas. 

 
O risco de tentativas de suicídio em pessoas com transtorno bipolar é grande. Os 

pacientes podem abusar do álcool ou de outras substâncias, piorando os sintomas. Em 
alguns casos, as duas fases se sobrepõem. Os sintomas maníacos e depressivos podem 
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ocorrer juntos ou rapidamente um após o outro. Isso recebe o nome de estado misto. As 
oscilações de humor podem ocorrer também de acordo com a estação do ano. Algumas 
pessoas, por exemplo, possuem picos de mania ou hipomania durante a primavera e o 
verão (estações mais quentes), e sintomas de depressão durante as estações mais frias, 
como o outono e o inverno. Para outras pessoas, acontece o oposto. As mudanças de 
humor podem acontecer com mais frequência em algumas pessoas, com oscilações 
acontecendo de quatro a cinco vezes por ano e, em alguns casos, até mesmo várias 
vezes ao dia. Episódios de mania e depressão podem resultar também em psicose, 
doença em que há perda de contato . 
 

Na consulta médica - Procure imediatamente por auxílio médico se: 
• Você estiver tendo pensamentos de morte ou suicídio 
• Você apresentar sintomas graves de depressão ou mania 
• Você tiver sido diagnosticado com transtorno bipolar e seus sintomas tiverem 

voltado ou você apresentar novos sintomas.Tenha em mente que transtorno bipolar 
não desaparece sozinho e que o tratamento é imprescindível para garantir a qualidade de 
vida do paciente e levá-lo à recuperação. 

 
Buscando ajuda médica 
Vá acompanhado de um parente, amigo ou pessoa de confiança. A ajuda médica é 
importante para garantir a qualidade de vida de uma pessoa com transtorno bipolar. É 
perfeitamente possível ter uma vida normal mesmo tendo a doença. O tratamento, no 
entanto, é indispensável e deve ser seguido à risca. Mas antes, para facilitar o 
diagnóstico, anote todos os seus sintomas e descreva-os ao médico em detalhes. A 
conversa com um especialista é primordial para que este possa realizar o diagnóstico. 
Tire todas as suas dúvidas sobre seus sintomas e as possíveis causas, siga à risca as 
orientações médicas e saiba responder corretamente as perguntas que poderão lhe ser 
feitas. Veja exemplos: 

• Quando você começou a sentir sintomas de depressão e mania/euforia? 
• Com que frequência você sofre de oscilações de humor? 
• Você já pensou em suicídio? 
• Qual a intensidade de seus sintomas? Eles são ocasionais ou frequentes? 
• Seus sintomas inferem na sua qualidade de vida, em suas atividades diárias, no 

trabalho ou em seus relacionamentos? 
• Há histórico de transtorno bipolar em sua família? 
• Você faz uso de drogas recreativas, álcool ou cigarros? 
• Quantas horas você costuma dormir à noite? 
• Você passou por alguma experiência traumática recentemente? 
• Houve alguma mudança significativa em sua vida recentemente? 

 
Diagnóstico do Transtorno Bipolar 
Quando há suspeita de transtorno bipolar, os médicos geralmente recomendam uma 
série de exames e testes, que poderão confirmar o diagnóstico por meio da eliminação 
de possíveis outras causas. Além disso, os exames poderão identificar possíveis 
complicações decorrentes da doença. 
O caminho para o diagnóstico geralmente começa com um exame físico e testes 
laboratoriais, com exames de urina e de sangue. Depois, o paciente é encaminhado para 
uma análise psicológica. O médico observará por algum tempo o padrão de 
comportamento do paciente, bem como suas possíveis alterações de humor. 
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Se houver suspeita de que outras doenças possam estar causando os sintomas descritos 
pelo paciente, o médico deverá solicitar a realização de exames específicos, mas estes 
costumam depender de pessoa para pessoa. 
Uma conversa sobre o histórico médico do paciente e de sua família também podem 
ajudar a confirmar o diagnóstico. 
 

Tratamento de Transtorno bipolar 
O tratamento para transtorno bipolar costuma durar por muito tempo, até mesmo 

anos. Ele costuma ser feito por diversos especialistas de várias áreas – como psicólogos, 
psiquiatras e neurologistas. A equipe médica, primeiramente, tenta descobrir quais são 
os possíveis desencadeadores da alteração de humor. Também podem ser investigados 
os problemas médicos ou emocionais que influenciam no tratamento. 
Confira algumas formas comuns de tratamento do transtorno bipolar: 

• Hospitalização, caso o paciente tenha comportamento perigosos, que ameace a 
própria vida e a de outras pessoas 

• Uso diário de medicamentos para controle das alterações de humor costuma ser 
uma prática bastante indicada no início do tratamento 

• Quando os sintomas já estão controlados, o tratamento avança e o foco passa a 
ser manter as alterações de humor do paciente estáveis 

• Se o caso do paciente for de dependência física ou psíquica de substâncias como 
álcool, drogas ou cigarro, o tratamento também deverá também reabilitar o 
paciente desses vícios. 

Mas atenção: os períodos de depressão e mania voltam a ocorrer na maioria dos 
pacientes, mesmo sob tratamento. Os principais objetivos da terapia para transtorno 
bipolar são: 

• Evitar a alternância entre as fases 
• Evitar a necessidade de hospitalização 
• Ajudar o paciente a agir da melhor maneira possível entre os episódios 
• Impedir comportamento autodestrutivo e suicídio 
• Reduzir a gravidade e a frequência dos episódios 

A psicoterapia é uma outra parte vital do tratamento de transtorno bipolar. Neste 
sentido, vários tipos de terapia podem ser úteis. Estes incluem: 

• Terapia cognitiva comportamental 
• Psicopedagogia 
• Terapia familiar. 

Medicamentos 
Medicamentos antipsicóticos e antiansiedade para problemas de humor costumam ser 
prescritos pelos médicos, bem como remédios antidepressivos. As pessoas com 
transtorno bipolar têm mais chance de apresentar episódios maníacos ou hipomaníacos 
se tomarem antidepressivos. Por essa razão, os antidepressivos só são receitados para as 
pessoas que também estão tomando um estabilizador de humor. 
 
Terapia eletroconvulsiva 
A terapia eletroconvulsiva (TEC) pode ser usada para tratar a fase maníaca ou 
depressiva de um transtorno bipolar caso não haja resposta aos medicamentos. A TEC 
usa uma corrente elétrica para causar uma breve convulsão enquanto o paciente está 
anestesiado. A TEC é o tratamento mais eficaz no caso das depressões que não são 
amenizadas com medicamentos. 
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Tratando crianças e adolescentes 
Para crianças e adolescentes com transtorno bipolar são prescritos os mesmos tipos de 
medicamentos utilizados em adultos. No entanto, ainda há pouca pesquisa sobre a 
segurança e eficácia dos medicamentos para transtorno bipolar em crianças. Os 
tratamentos são geralmente decididos analisando caso por caso, dependendo dos 
sintomas, dos efeitos colaterais dos medicamentos e de outros fatores. Assim como 
acontece com os adultos, a ECT pode ser uma opção para os adolescentes com sintomas 
de transtorno bipolar 1 graves ou para os quais os medicamentos não demonstram 
eficácia. A maioria das crianças diagnosticadas com transtorno bipolar necessitam de 
aconselhamento como parte do tratamento inicial, para evitar a recorrência dos 
sintomas. Psicoterapia, juntamente com um trabalho dos pais e professores, podem 
ajudar as crianças a desenvolver e resolver problemas sociais. A psicoterapia também 
pode ajudar a fortalecer os laços familiares e de comunicação entre os membros da 
família com a criança ou adolescente. Ela também pode ser necessária para resolver 
problemas de abuso de substâncias, como drogas e álcool, comum em adolescentes mais 
velhos com transtorno bipolar. 
 

Convivendo/ Prognóstico 
O paciente com transtorno bipolar provavelmente vai precisar fazer muitas mudanças de 
estilo de vida para parar com as oscilações de comportamento. Aqui estão algumas 
medidas que devem ser tomadas e que ajudarão a acelerar a recuperação e tornarão o 
prognóstico mais tolerável: 
 
Largue vícios 
Pare de beber ou de usar drogas, mesmo que seja somente para uso recreativo. Uma 
preocupação com o transtorno bipolar são as consequências negativas de 
comportamentos de risco e abuso de drogas ou álcool. Obtenha ajuda se você tiver 
problemas para sair por conta própria.  
 
Relacione-se com pessoas positivas 
Fique longe de relacionamentos que não sejam saudáveis e que não lhe façam bem. 
Cerque-se de pessoas que são uma influência positiva e evite aquelas que incentivam 
maus comportamentos ou atitudes que possam agravar os sintomas de transtorno 
bipolar. 
 
Faça exercícios físicos regularmente 
A atividade física regular e moderada pode ajudar a estabilizar o seu humor. Trabalhar 
fora de casa libera substâncias químicas no cérebro chamadas endorfinas que fazem 
você se sentir bem e que podem ajudar a dormir, além de trazerem uma série de outros 
benefícios. Verifique com seu médico e personal trainer antes de iniciar qualquer plano 
de exercícios, especialmente se você está tomando alguns medicamentos. A atividade 
física é importante, mas não pode interferir no uso de remédios indispensáveis para o 
transtorno bipolar. 
Durma bem 
Dormir o suficiente é essencial para controlar as oscilações de humor. Se você tiver 
problemas para dormir, fale com o seu médico sobre o que você pode fazer a respeito. 
 
 
 
 



29 

 

Complicações possíveis 
Se não for tratado, transtorno bipolar pode levar a complicações graves, como: 

• Dependência física, química e psíquica de substâncias como álcool, cigarro e 
drogas 

• Problemas legais e com a justiça 
• Problemas financeiros 
• Problemas e tensões em relacionamentos e outras relações pessoais 
• Isolamento e solidão 
• Problemas profissionais e fraco desempenho no trabalho, na escola e nos estudos 

em geral 
• Suicídio. 

 
Expectativas 
Os medicamentos estabilizadores de humor podem ajudar a controlar os sintomas do 
transtorno bipolar. Entretanto, os pacientes geralmente precisam de ajuda e apoio para 
tomar os medicamentos corretamente e garantir que os episódios de mania e depressão 
sejam tratados o mais rápido possível. Algumas pessoas param de tomar o medicamento 
assim que se sentem melhores ou porque a mania traz uma sensação boa. Parar de tomar 
o medicamento pode causar problemas sérios. O suicídio é um risco real durante a 
mania e a depressão. Pessoas com transtorno bipolar que pensam ou falam sobre 
suicídio precisam de atendimento médico de emergência. 
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Capítulo III - Anormalidades Psíquicas 
 

Conceito.  
Frequentemente têm ocorrido confusões e mal- entendidos a respeito dos 

conceitos de anormalidade psíquica e doença mental. O problema vem sendo estudado e 
debatido desde há muito tempo e inclusive em congresso internacional como o XIII de 
psicologia aplicada, realizado em Roma. A chamada doença mental. O problema vem 
sendo estudado e debatido desde há muito e inclusive em congresso internacional como 
o XIII de psicologia aplicada, realizado em Roma. A chamada doença mental só pode a 
rigor ser como uma das variedades de doenças físicas, corporais, orgânicas, de sentido 
há muito definido e fundamentado por uma das principais disciplinas médicas , a 
patologia. No entanto existem numerosas perturbações e dificuldades do 
comportamento, que nada têm em comum com infecções, infestações, lesões, 
inflamações etc. do quadro patológico tão bem estudado pelas ciências médicas; tais 
perturbações e dificuldades têm ao contrário   origem, evolução, características e 
conseqüências bastante diversas, relacionadas com a vida social, o condicionamento 
cultural, experiências psíquicas pessoais, decepções, pesares, frustrações, insucessos e 
conflitos interpessoais. Do ponto de vista ontológico a anormalidade significaria um 
desvio ou declínio de um padrão ideal de harmonia ou perfeição, imaginado ou desejado 
pelo homem aflito diante de suas limitações. 

 
Manifestação da anormalidade psíquica.  

Na versão psicossocial, a anormalidade psíquica manifesta-se através das 
formas de conduta evasivas, resistentes à conscientização ou defensivas, dependentes, 
instáveis, irresponsáveis, agressivas, prevenidas, hipersensíveis etc.., cujos aspectos 
desajustantes  se atenuam ou são solucionados por processos puramente reeducativos, 
ressocializadores, de bons relacionamentos humanos e ricas experiências de 
comunicação, diálogo, de incentivação e motivação social, intelectual e profissional.  

 
Causas de anormalidade psíquica.  

A maior complexidade e a movimentação cada vez mais acelerada, agitada e 
poluída das cidades modernas, imprimem aos indivíduos um ritmo apressado e tenso de 
vida. Os problemas e as frustrações diárias  multiplicaram-se no comportamento 3social 
humano com a alta densidade demográfica em espaços relativamente reduzidos e 
cerceados. E embora o progresso da medicina seja notável, o índice de longevidade cada 
vez maior, o de mortalidade bem menor e os recursos medicamentosos  bastante mais 
variados e eficazes do que em épocas recentes, tornando mais fáceis o alívio e a cura 
das doenças propriamente ditas ( apesar da exceção trágica de algumas delas), o que é 
verdade é que os sofrimentos e desajustes psíquicos ou comportamentais aumentaram 
sensivelmente, o que leva a concluir que se por um lado a civilização contemporânea 
tem sido benéfica, por outro vem tornando o homem mais anormal no sentido 
psicológico. É também comum falar-se influência do meio, da miséria, dos maus 
exemplos, da educação errada, precária, supercondescendente ou coerciva, dominante 
ou punitiva. Tudo isso implicaria determinantes sociais e psicológicas, excluindo-se 
fatores patogênicos, que influem em muitos mas não em todos os casos de sofrimento e 
desajustes humanos. Quer o meio superestimulador e frustrante da vida moderna, quer o 
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ambiente pobre, limitado, isolador, uniforme e monótono de estímulos, de falta de 
mudanças perspectivas, renovações e incentivo, são ambos determinantes fortemente 
influentes da conduta anormal e infeliz, embora sem qualquer efeito mórbido na 
acepção patológica da palavra. 
O papel da psicologia. 

A psicologia atual tem, na pesquisa e metodologia da “modificação do 
comportamento, rico produto de confluência entre a psicologia experimental da 
aprendizagem e a psicologia clínica, uma das suas realizações mais fecundas. A 
psicologia clínica fundamenta na pesquisa científica e na cooperação interdisciplinar e 
interprofissional, sobre tudo com as áreas da psiquiatria, da educação e da 
administração, a sua visão geral da missão de servir, integrando nela diversos tipos de 
profissionais, especialistas e simples pessoas que podem e devem participar no trabalho 
psicológico da modificação do comportamento para fins de adaptação, ajuste e 
realização: psicólogos clínicos, sociais e escolares, educadores, assistentes sociais, 
sacerdotes, administradores, pais, amigos, colegas  e irmãos. 

 

Capítulo IV 
Enfoques Teóricos dos Transtornos 

 
4.1. O Homem à procura de si mesmo. 

A temática central da presente obra de autoria do Psicanalista Rollo May (1968), 
é a solidão e a ansiedade do homem contemporâneo, que experimenta, de maneira 
aguda, a problemática da perda de certezas na atual sociedade em mutação. A fim de 
que o homem recobre a coragem de viver, o gosto pela vida e assuma a sua liberdade de 
modo consciente, sugere valores e metas, e propõe soluções em cujo cerne está o 
próprio esforço de cada um para escapar às pressões e condicionamentos, e para tornar-
se outro. Sustenta a sua convicção quanto à necessidade de o homem procurar a sua 
própria realidade interior, como o único ponto de apoio sólido e verdadeiro, para poder 
sobreviver no atual momento sócio-histórico, marcado por uma aguda crise de valores e 
pela queda de padrões espirituais. Diante do quadro resultante dessa sucessão e 
interpenetração de tantos eventos desumanizantes, ele ressalta a sua convicção de que o 
homem só poderá superá-los superando-se; para tanto, MAY crê que é necessário 
buscar as origens do AMOR e da VONTADE, e viver numa perspectiva de 
ESPERANÇA. 3.1. Aspectos mais interessantes A colocação do autor de que “o 
verdadeiro problema das pessoas de nossa época (...) é tornar-se capaz de amar” (p. 
198). Refere-se ao amor como um fenômeno relativamente raro no mundo atual e define 
o fingimento e a hipocrisia como os principais obstáculos ao aprendizado do amor. 
Coloca a autopercepção e a liberdade como os pressupostos básicos da capacidade de 
amar e afirma que “na sociedade contemporânea existe todos os tipos de dependência 
fazendo-se passar por amor...” (p. 201).  

 
Conclui o seu “PREFÁCIO AO AMOR” com um pensamento alentador e, ao 

mesmo tempo suscitador de profunda reflexão: “O aprendizado do amor será mais 
seguro se tentarmos persuadir-nos de que é fácil, e se formos bastante realistas para 
abandonar os aspectos ilusórios que se fazem passar pelo amor, numa sociedade em que 
tanto se fala neste sentimento, mas que tão pouco o experimenta” (p. 205). 3.2. Aspecto 
mais importante A autoconsciência como característica singular do homem, que o 
capacita a “ver-se do exterior” e na qual está “a origem das mais altas qualidades 
humanas” (p. 70). A autoconsciência está no centro do processo de realização das 
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potencialidades que fazem do ser humano uma PESSOA: “ela constitui os rudimentos 
da capacidade para amar ao próximo, ter sensibilidade ética, considerar a verdade, criar 
a beleza, dedicar-se a ideais e morrer por eles, caso necessário” (p. 71). O conceito de 
autoconsciência é inseparável do de “self” e com ele se confunde, pois que “o ‘self’ é a 
função organizadora no íntimo do indivíduo, por meio da qual um ser humano pode 
relacionar-se com outro”. É, podemos dizer, a consciência da própria identidade, que é, 
para o homem, a sua experiência mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda. “O 
‘self’, portanto, não é a simples soma dos ‘papéis’ que representamos – é a capacidade 
graças à qual sabemos que representamos tais papéis...” – (p. 77) e que nos assegura que 
podemos fazer nossas opções e tomar nossas decisões como indivíduos independentes – 
“a individualidade é uma das facetas da autoconsciência” (p. 78). 
 
4.2. Os oito pecador mortais do homem civilizado.  

Há quarenta anos, o professor e naturalista Konrad Lorenz, que ganharia mais 
tarde um prêmio Nobel, publicou um texto sobre os oito pecados capitais da 
humanidade civilizada. Nele, o grande pesquisador comportamental apresenta sua 
opinião sobre as mais importantes ameaças do futuro da humanidade. O texto, que fora 
redigido por ocasião do 70º aniversário do seu amigo, Edouard Baumgartner, foi 
publicado na edição comemorativa de uma revista que lhe era destinada (Editora Anton 
Hain, Meisenheim, 1971); posteriormente apareceu como livro de bolso da série Piper e 
teve uma repercussão inesperada. 

 
Não é por acaso que estas teses apareceram logo após a Revolução de 68 e após 

o início da década esquerdista que assolou o Ocidente. Elas foram uma reação a uma 
ideologia deformada e seus objetivos utópicos: o liberalismo descompromissado e o 
crescente individualismo de cada um, que desconhece qualquer comunidade e só tem 
olhos para a luxúria. O apelo do naturalista é ainda hoje bastante atual, como na época 
de sua primeira publicação, talvez ainda com maior relevância. Por isso recordamos 
seus pontos principais. Como os oito principais pecados capitais da humanidade 
contemporânea, que ao longo do tempo irão condená-la, Lorenz reconheceu as seguintes 
processos: 

 
1. A Superpopulação. 
2. A devastação do espaço vital. 
3. A corrida disputada pela humanidade com ela mesma. 
4. O desaparecimento de todos os sentimentos fortes e de toda a 

emoção. 
5. A degradação genética. 
6. A ruptura das tradições. 
7. A receptividade crescente da humanidade à doutrinação. 
8. O armamento nuclear. 

 
Não é por acaso que os pontos 5 até 7 ocupam o dobro de páginas do que os 

outros. Isso já mostra formalmente sua maior importância. Abaixo segue o resumo de 
cada capítulo feito pelo próprio Lorenz ao final de seu livro. 

 
1. A superpopulação da terra, que leva cada um de nós a se defender da profusão 

de contatos sociais de uma forma profundamente desumana e que, pelo 
amontoar de numerosos indivíduos num espaço restrito, provoca 
inevitavelmente a agressividade. 
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2. A devastação do meio ambiente natural, que atinge não só o mundo exterior 

no qual vivemos, como destrói no homem todo respeito pela beleza e pela 
grandeza de uma criação que o ultrapassa. 

 
3. A corrida disputada pela humanidade com ela mesma, que o 

desenvolvimento da tecnologia torna, para nossa infelicidade, cada dia mais 
rápida. Essa obrigação de exceder torna os homens cegos aos valores 
verdadeiros e os priva de tempo para pensar, atividade indispensável e humana 
por excelência. 

 
4. O desaparecimento de todos os sentimentos fortes e de toda e emoção, 

devido ao enfraquecimento, e o progresso da tecnologia e da farmacologia 
provocando uma intolerância crescente a tudo o que possa provocar o mínimo 
desagrado. O desaparecimento simultâneo da capacidade humana de alcançar 
uma felicidade que só pode ser alcançada vencendo obstáculos, ao preço de 
muito esforço. O ritmo, estabelecido pela natureza, de contrastes balanceados 
entre o fluxo e o refluxo dos sofrimentos e das felicidades se atenua até uma 
oscilação imperceptível, acarretando um tédio mortal. 
 

5. A degradação genética. Fora do “sentido natural do direito” e de alguns restos 
herdados do direito corrente, não existem, no interior da sociedade moderna, 
fatores de seleção capazes de exercer sua pressão no desenvolvimento e na 
manutenção das normas de comportamento, embora elas se tornem cada dia 
mais necessárias devido ao desenvolvimento da sociedade. É impossível que 
infantilismos, responsáveis pela transformação de numerosos jovens rebeldes de 
hoje em parasitas sociais, sejam de origem genética. 
 

6. A ruptura das tradições, resultante do fato de termos atingido um ponto crítico 
em que as jovens gerações não conseguem mais se entender culturalmente com 
as velhas, e ainda menos se identificar com elas, passando então a tratá-las como 
um grupo étnico estrangeiro e a enfrentá-las com um pódio nacional. As razões 
dessa perturbação da identificação originam-se antes de mais nada na falta de 
contato entre pais e filhos, o que já nos bebês provoca sintomas patológicos. 
 

7. A receptividade crescente da humanidade à doutrinação. O aumento do 
número de homens reunidos num só grupo cultural, acrescido do extremo 
aperfeiçoamento dos meios técnicos levam a possibilidades, nunca antes 
atingidas na história humana, de influenciar a opinião pública e de criar 
uniformemente opiniões. Devemos além disso ressaltar que o poder de sugestão 
de uma doutrina, firmemente aceita, progride talvez em progressão geométrica 
em relação ao número de crentes. Já agora, em certos lugares, um indivíduo que 
se esquiva deliberadamente à influência da “mídia de massa”, da televisão, por 
exemplo, é considerado um caso patológico. Os efeitos despersonalizantes 
desses meios são recebidos com prazer por todos aqueles que querem manipular 
as multidões. Pesquisas de opinião, técnicas publicitárias e uma moda 
habilmente divulgada permitem aos magnatas da produção – de um lado da 
cortina de ferro – e aos funcionários – do outro lado – exercer um idêntico poder 
sobre as massas. 
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8. O armamento nuclear, que faz pesar sobre a humanidade um perigo mais fácil 
de evitar que os sete processos ameaçadores descritos acima. Esses fenômenos 
de desumanização, dos quais falamos do primeiro ao sétimo capítulo, são 
favorecidos por uma doutrina pseudodemocrática que afirma que o 
comportamento social e moral do homem não é absolutamente determinado pela 
evolução filogenética do seu sistema nervoso ou de seus órgãos sensoriais, mas é 
influenciado unicamente pelo “condicionamento” sofrido ao longo de sua 
ontogênese em virtude do seu ambiente  cultural. 

 
 

 
Capítulo V  

Origem dos Transtornos Mentais 
 

5.1. Maldições Hereditárias 
O que a Bíblia ensina sobre “maldições hereditárias”? Uma das muitas 

novidades teológicas da nossa época é a doutrina das “maldições hereditárias”, que 
ensina que uma pessoa pode nascer sob uma sentença de castigo (“maldição”) por 
pecados cometidos por seus antepassados. Frequentemente essa maldição é entendida 
em sentido mágico, como um malefício – uma espécie de feitiçaria santa. Assim, pode-
se nascer carregando a maldição de seus pais, avós ou mesmo bisavós. E como a 
humanidade é pecadora, supõe-se que muito poucas pessoas nascem sem uma maldição 
sobre suas costas. 

 
Entre aqueles que têm pregado essa doutrina de uma forma muito elaborada, 

estão os pregadores Edwin e Ana Lucía Orozco do programa “DiosTV”. Eles alegam 
que a maldição está no óvulo que formam o feto. Então o DNA do pecado substitui o 
DNA de Deus. Outro aspecto desse ensino é o conceito da iniquidade com a corrupção 
interna que traz maldição hereditária. Nas palavras deles,  A iniquidade é transmitida 
aos seres humanos desde a concepção e se torna mais forte. Em cada geração, é 
reforçada de maldição. Mas os pais têm o poder de estabelecer uma herança de benção 
para os filhos, cortando estas raízes da iniquidade.  

 
Devemos entender que estamos marcando uma geração futura a partir de hoje ao 

rompermos estes ciclos da  iniquidade, porque enquanto essas raízes estiverem ativas 
em nós afetará nossa vida e a vida de nossas futuras gerações. Deus é um Deus de 
gerações e as iniquidades  de nossos ancestrais nos seguirão até que as cortemos; estas 
raízes constituem o elemento oculto em nosso ser, em nossas emoções mais íntimas e do 
apego que possamos ter com a realidade a qual estamos atados. Cortando essas 
iniquidades  damos a nossos filhos um futuro livre, um caminho aplanado, um destino 
profético que Deus nos tem dado, e lhes daremos as chaves para que sempre triunfem 
enquanto não ativarem essas raízes. É óbvio que o aspecto “hereditário” de todo este 
ensino se baseia no segundo mandamento do decálogo e alguns textos de Êxodo e de 
Deuteronômio: 

 
“Eu sou o SENHOR, teu Deus, Deus zeloso, que visito a 

34niquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração 
daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações 
daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos Êxodo 20:5-
6 (cf. Deut 5:9) 
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“... SENHOR Deus compassivo, clemente e longânimo e 

grande em misericórdia e fidelidade; que guarda a misericórdia em mil 
gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado... Que 
visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até à 
terceira e quarta geração! (Ex 34:6-7). 

 
“O SENHOR, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a 

aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem 
os seus mandamentos (Deut 7:9) 

 
 
 

Ademais, os textos básicos, em Ex 5 e Deut 20, não falam de iniquidade” mas de 
“maldade”; e Ex 34:7, que menciona a iniquidade, a rebelião e o pecado (como 
sinônimos funcionais), não afirma que Deus os converte em maldições hereditárias mas 
que, em sua misericórdia, os perdoa. Como é, então, que Deus visita a iniquidade até a 
terceira e quarta geração, se as tem perdoado? A resposta está no conceito bíblico da 
pessoa humana como ser social, em uma solidariedade corporativa. A Bíblia não 
conhece o individualismo de nosso pensamento moderno, de pessoas como entes em si, 
independentes da comunidade a que pertencem. Então, a maldade tem iniquidade a 
morais e sociais sobre a família e a sociedade, e nessas iniquidade  Deus está 
“visitando” ao seu povo. 

 
É claro que estas passagens não dizem absolutamente nada que poderia 

significar “maldições hereditárias”. Não fala de maldições em nenhuma parte, mas do 
amor e da justiça de Deus com que se preocupa conosco (“nos visita”). Muito menos 
indica algo como um DNA programado com maldições de antepassados. Especulações 
desse tipo revelam uma grave falta de respeito ao texto inspirado. 

 
É óbvio que estas passagens não destacam a maldição dos maus, mas a primazia 

da misericórdia de Deus. Se as iniquidades  do pecado se estendem às quatro gerações, 
o amor e a misericórdia de Deus alcançam até mil gerações. É possível que “quatro 
gerações”, seja mais que uma frase literal de uma maldição matemática, é uma 
expressão idiomática para expressar as iniquidades do pecado sobre a família e a 
sociedade. De qualquer forma, “onde abundou o pecado [quatro gerações], a graça 
superabundou [mil gerações]”. Se existem “maldições hereditárias”, tem que haver 
também “bênçãos hereditárias”, e são acumuladas sobre mil gerações. O teórico DNA 
desta teoria teria que codificar centenas de pecados e milhares de bênçãos, e certamente 
o saldo seria favorável à benção e às misericórdias de Deus. 

 
Para concluir, devemos mencionar que outros textos bíblicos refutam a 

iniquidade um castigo divino contra familiares inocentes. O mesmo livro de 
Deuteronômio afirma que “os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais; 
cada um morrerá por seu pecado” (Dt 24:16; cf. 2R 14:6). O profeta Ezequiel se opõe 
energicamente a esta doutrina de castigos e méritos herdados e insiste na 
responsabilidade pessoal de cada um:  

 
Veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo: Que tendes 

vós, vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, 
dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que 
se embotaram?Tão certo como eu vivo, diz o SENHOR Deus, 
jamais direis este provérbio em Israel. 
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Que todas as almas são minhas; como a alma do pai, também a alma do filho é 

minha; a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e 
justiça ... andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo 
retamente, o tal justo, certamente, viverá, diz o SENHOR Deus. 

 
O que andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai; 

certamente, viverá. Mas dizeis: Por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o 
filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por 
isso, certamente, viverá. 

 
A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a iniquidade do pai, nem o 

pai, a iniquidade do filho; a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do 
perverso cairá sobre este.(Ez 18:1-20). 

 
Em conclusão: longe se ser, fielmente, fundamentada na Palavra de Deus, o 

ensino das “maldições hereditárias” é um abuso do texto bíblico. É outra especulação 
fantasiosa de alguns pregadores que não se cansam de inventar novas doutrinas para 
deslumbrar o seu público e mantê-los cativos de suas aberrações. Longe de ser uma 
mensagem fiel a Palavra, é mais uma tentativa de manipular, e manipular o público 
crente. Todas estas especulações contemporâneas colocam uma pergunta muito séria: 
em que ponto um simples ensino equivocado torna-se uma heresia? Será que teremos 
que redescobrir o conceito e a realidade da heresia? 

 
 

5.2. Os Traumas Psicológicos 
      O conceito de trauma psicológico já foi popularizado e de em certo ponto é até 
ridicularizado, entretanto eles são reais e seus efeitos podem ser devastadores. Traumas 
psicológicos são sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou imenso 
dor e sofrimento ao traumatizado, tal experiência (também chamada de evento 
traumático) é de tal magnitude que afetam profundamente o comportamento, 
pensamento e sentimentos do individuo que fará de tudo para evitar reviver ou 
relembrar qualquer fato ligado ao que lhe traumatizou. 
 
Sintomas de traumas psicológicos 

�  Revivência do trauma nos sonhos ou nos pensamentos durante a vigília (acordado). 
�  Evitação de prolongada de coisas que lembrem o trauma. 
�  Hiperexcitação (estado agitado constante). 
�   Resposta de sobressalto exagerada (sustos exagerados por motivos banais). 
�  Dificuldades em dormir. 
�  Irritabilidade ou surtos de raiva. 
�  Isolamento ou Afastamento do convívio social. 
�  Hipervigilância (como se algo estivesse sempre espreitando para atacá-lo). 
�  Desinteresse pelo próprio futuro (trabalho, estudo, casamento). 

 
Outros sintomas associados traumas são: 
• Depressão 
• Ansiedade 
• Dificuldade de concentração e aprendizagem 
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Quais são os eventos considerados traumáticos? 
      De maneira geral os traumas estão relacionados a situações de violência e medo: 
agressões físicas, assaltos, estupros, aborto, sevícias e abuso sexual, guerras, violência 
sexual, maus tratos e diversas outras desventuras. No caso de crianças, há situações em 
que elas não vivenciaram a situação traumática, mas apenas de ouvir um relato ou 
convivendo com uma pessoa traumatizada desenvolveram os mesmos sintomas. 
 
      Ao contrário do que se acreditava, pesquisas recentes apontam não existem 
fatores traumáticos universais, isso por que cada pessoa compreende e percebe a 
realidade muito de uma forma muito particular, sendo assim o que é entendido como 
traumático para alguém pode não ser para outra pessoa. 
 
Melhorando com os traumas.  O que é resiliência? 
       Resiliência é um termo emprestado da física (assim com o termo estresse) que 
indica a capacidade que alguns materiais possuem de melhorar a sua qualidade após 
serem submetidos a situações extremas. Da mesma forma o resiliente seria alguém 
capaz de se tornar uma pessoa melhor depois de uma situação traumática. Como o pai 
(ou mãe) que após o assassinato de seu filho ao invés de se entregarem ao sofrimento e 
dor transformam o trauma em um aprendizado para ajudar outros pais que passam pela 
mesma situação. Existem muito exemplos de homens e mulheres que venceram as 
adversidades da vida para se tornarem pessoas de sucesso, entretanto o mundo não 
efeito de pessoas resilientes essa é ainda uma qualidade rara, mas que pode ser 
aprendida ou desenvolvida na psicoterapia. 

 
Deixando os traumas para trás 
      É comum que quando o psicólogo faça a pergunta: “o que você sente quando se 
lembra disso” a paciente vítima de trauma responda “eu não sei” isso por que 
experiências traumáticas costumam gerar uma confusão ou mistura sentimentos e 
emoções. Pensamentos e sentimentos ligados à raiva e culpa, sensação de impotência e 
desamparo e diversos outros que surgem na situação de traumas. Faz se necessário 
reconhecer, entender e aceitar cada um desses sentimentos e emoções. 
 
A dificuldade em aceitar pensamentos e emoções ligados ao trauma 
      Sentimentos pensamentos trazidos pelos traumas podem ser muito 
contraditórios uns com os outros e antagônicos aos valores que a sociedade e 
consequentemente o traumatizado acredita que deveria sentir. É o caso de crianças que 
foram vítimas da violência dos pais, uma parte dos sentimentos está ligada à raiva e 
revolta pelas agressões sofridas e outra parte está ligada ao amor que sentem pelos 
genitores (é da nossa natureza o amor pelos pais) por vezes essa criança vai se sentir 
culpada por ter sentimentos de ódio em relação aos progenitores (afinal você deve amar 
e respeitar os seus pais não é?) e também se culpa por realmente ama-los. Em 
algumas situações surge na criança o sentimento de culpa, como se ela fosse 
responsável pelo comportamento dos pais, como se ela de alguma forma tivesse 
provocado tal atitude por parte deles (muitas vezes isso é dito a criança). Dessa forma é 
necessário vencer esta etapa para se ver livre do trauma. 
 
Perdoando 

A mágoa e o rancor tornam as pessoas reféns do passado, fazendo com que algo 
que aconteceu há muito tempo seja eternizado. Quando se fala para o paciente sobre a 
questão do perdão ele se opõe como se a mágoa forma de vingança, de revanche. Na 
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verdade o único prejudicado com as mágoas é você mesmo. Libere perdão e se livre dos 
fantasmas do seu passado, esse não é um processo fácil e tem muita coisa em jogo, mas 
é necessário compreender a importância que esse passo tem. 
 
Reconstruindo o passado 

Não existe dentro nossa cabeça um aparelho de DVD que reproduz 
perfeitamente o que gravado em certo tempo da nossa vida. Nossas memórias são 
reconstruções do nosso passado e são “coloridas” pelos sentimentos e pela compreensão 
que temos dele no momento presente. Se quiser se certificar disso basta se lembrar do 
primeiro fora que levou na sua vida, durante um tempo foi uma lembrança dolorosa, 
mas agora que você já é mais maduro (a) pode até achar engraçada essa lembrança. 
 
É possível esquecer ou mudar o passado? 

Essa é uma pergunta que frequentemente chega a mim, e a resposta é: o seu 
passado é parte de você, ele fez você se tornar quem você é hoje, junto com as suas 
lembranças ruins vieram as boas aprendizagens coisas que ajudaram a moldar o seu 
caráter então por que por que perder tudo isso? O papel da psicoterapia nos casos de 
trauma não te fazer esquecer o passado, mas ajudar a compreendê-lo de outra forma, 
resignificar a sua vida afim que você possa ser um resiliente. 
 
Existe cura para os traumas? 
   Psicoterapias mostram ótimos resultados no tratamento de traumas, ajudam o 
paciente a compreender e a resignificar as experiências traumáticas. No tratamento de 
traumas o terapeuta ajuda o paciente a desenvolver mecanismos de manejo das crises, 
na resocialização desensibilização das coisas que lembram o trauma. Nesse contexto as 
terapias psicodinâmicas e as cognitivas comportamentais são as que dão o melhor 
resultado. 

 
 
 
 

Capítulo VI – 
 Impulsos Instintivos e as Obras da Carne 

 
  O comportamento impulsivo é caracterizado pela dificuldade do indivíduo para 

controlar seus impulsos, ou seja, adiar a gratificação imediata. Existem algumas 
situações em que há um impulso resultante de uma tensão crescente, em seguida o 
prazer de fazer algo para aliviar a vontade e, finalmente a culpa por ter feito a ação.  
Pessoas impulsivas geralmente têm dificuldade para manter a concentração por um 
período maior de tempo, se tornando distraídas, esquecidas e desorganizadas. Tendo 
como conseqüência a redução do aprendizado e da fixação de conceitos; dificuldades no 
planejamento da sua rotina diária, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu 
trabalho, etc. (FERNANDES, 2012). A impulsividade pode acarretar alterações 
neurofuncionais no sistema de autorregulação localizado nas regiões pré-frontais do 
cérebro. 

 
Quando a impulsividade ocorre de forma exacerbada e com descontrole 

emocional, podem ocorrer transtornos psiquiátricos, tais como: transtorno explosivo 
intermitente, cleptomania, piromania, jogo patológico, tricotilomania, compulsão 
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sexual, compulsão alimentar, compulsão por compras, amor patológico e etc. O 
tratamento desses transtornos pode ser farmacológico e não farmacológico. 

 
Segundo Freud, O id encontra-se no núcleo primitivo da personalidade e é o 

domínio dos impulsos. Não tem organização lógica e, por isso, os impulsos 
contraditórios podem existir lado a lado. Os impulsos (“drives”) e experiências 
reprimidas podem permanecer inalterados indefinidamente no id porque este tem uma 
falta do sentido de tempo. Diferentemente do id, o ego é controlado, realístico e lógico. 
Assim como id, o superego trabalha por trás dos bastidores do ego, para atender a metas 
morais, não simplesmente realísticas, e forçar o id a inibir impulsos primitivos. Para 
auxiliar no controle dos impulsos, é adequado mudar a situação, ou seja, tentar refletir, 
se acalmar e pensar em uma atitude equilibrada e conveniente, onde não ocorram 
prejuízos mútuos. 
 

Características do Comportamento impulsivo 
A impulsividade é caracterizada por um conjunto de comportamentos 

multidimensionais que estão relacionados à dificuldade de atrasar a gratificação 
imediata e pode ser considerada como um ajustamento ineficiente às situações 
imprevisíveis. O indivíduo impulsivo quer seu prazer no momento presente e tem 
dificuldade de adiar a gratificação imediata, para aguardar o que virá no futuro. Existem 
alguns estágios comportamentais que caracterizam a impulsividade: primeiro há um 
impulso resultante de uma tensão crescente, em seguida o prazer de fazer algo para 
aliviar a vontade e, finalmente, a culpa por ter feito a ação, que pode ou não ocorrer. 
(FICHER, FONTES, 2015) 

 
É bastante freqüente encontrar pessoas agindo e se arrependendo posteriormente, 

que têm consciência do que é certo ou errado, adequado ou inconveniente; que são até 
mesmo capazes de expressar verbalmente o que deveria ter sido feito em cada situação, 
e que, apesar de todas estas capacidades, agem de forma oposta ou incompatível. Para 
piorar, causam problemas a si mesmos, involuntariamente. Para as pessoas impulsivas o 
ditado popular é válido, porém ao contrário: "faz primeiro, pensa depois". 

 
Na maior parte dos casos, isto se deve a uma forte reatividade / sensibilidade ao 

momento presente, que produz um impulso para a ação, bastante intenso, sem "parar 
para pensar". E quando o pensamento vem, já é tarde demais. Esta dificuldade em 
"parar para pensar" está diretamente ligada aos problemas de autocontrole e 
impulsividade. 

 
 Consequências do comportamento impulsivo 

A impulsividade pode levar a fazer coisas das quais a pessoa depois se 
arrepende, inclusive falar demais, sem qualquer crítica. Decisões ruins e planejamento 
insuficiente também são ligados à impulsividade. É comum esperar saídas e soluções 
imediatas, causadas pela sensibilidade intensa ao momento presente. Pode se manifestar 
também em tendências compulsivas, como comer ou gastar em excesso. 
A impulsividade excessiva tem impactos fortemente negativos sobre o desenvolvimento 
pessoal, vida profissional e relacionamentos interpessoais. Pelas suas conseqüências 
diretas, acaba gerando frustração, raiva, rebaixamento da autoestima e insatisfação 
geral. Seu efeito sobre as outras pessoas é grande, o que potencializa seus efeitos 
prejudiciais. (Amorim, 2004) 
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 Pessoas impulsivas geralmente têm dificuldade para manter a concentração por 
um período prolongado, se tornando distraídas, esquecidas e desorganizadas. Tendo 
como conseqüência, a redução no aprendizado e na fixação de conceitos; dificuldades 
no planejamento da sua rotina diária, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu 
trabalho, etc. (FERNANDES, 2012). 

 
 Os indivíduos impulsivos podem apresentar alterações neurofuncionais no 

sistema de autorregulação, localizado nas regiões pré-frontais do cérebro. O controle 
inibitório, ou seja, a habilidade de inibir comportamentos impulsivos é comparável a 
uma espécie de maestro do cérebro que regula o ritmo, organiza e monitora os 
comportamentos. Este conjunto orquestrado de ações é chamado de funções executivas, 
que quando apresentam falhas regulatórias podem ter conseqüências desastrosas para os 
indivíduos. Por outro lado, quando monitorada, com julgamento e controle, as funções 
executivas exercem um papel central no funcionamento harmônico do individuo. O 
córtex pré-frontal (esquerda) é o regulador final do SCR- Sistema Cerebral de 
Recompensa. A ação da dopamina nele determina o comportamento de busca por 
prazer. Com este sistema regulado, o indivíduo tem a capacidade de tolerar momentos 
ruins, sem buscar alívio através de gratificações imediatas. Este sistema é a popular 
“força de vontade”. Por outro lado, o instinto, o impulso e gratificação são mecanismos 
presentes em uma parte do cérebro muito primitiva, por isto a modulação é difícil e 
requer muito treinamento. Já a parte do cérebro capaz de modular tal mecanismo é 
desenvolvida por último, a razão, lógica e raciocínio, ou seja, a parte humana, 
responsável pelo processo de tomada de decisão. ( FICHER, FONTES, 2015). 

 
De acordo com Goldberg E (2001), o cérebro humano é o sistema natural de 

maior complexidade de todo o universo. As funções executivas envolvem a capacidade 
de resolver problemas com a manutenção da iniciativa, estabelecimento de objetivos, 
monitorizando o curso do que está sendo realizado por meio do autocontrole e 
repensando as estratégias de acordo com o plano original. Estas funções complexas, 
envolvem ações continuadas de controle mental. ((FICHER, FONTES, 2015). 

 
O ato volitivo, processo volitivo ou atividade voluntária é classicamente dividido 

em 4 etapas ou momentos distintos:  
Desejo - etapa volitiva, envolvendo estruturas límbicas subcorticais (amígdala, 
hipocampo) e corticais (giro do cíngulo, giro para-hipocampal); 
2. Intenção ou propósito - etapa afetivo-cognitiva, envolvendo conexões temporais e 
frontais (córtex órbito frontal); 
3. Deliberação ou apreciação e opção - etapa cognitivo-afetiva, também envolvendo 
conexões temporais e frontais (córtex órbito frontal);  
4. Execução - etapa psicomotora, envolvendo o córtex motor (giro pré-central) e as vias 
piramidais. (CÂMARA, 2006). 
Pessoas muito impulsivas eliminam a fase de deliberação e “pulam” direto do desejo 
para a ação. (GARBAVO,2013). 
 

Há uma série de transtornos psiquiátricos que estão intimamente ligados à 
dificuldade para controlar os impulsos. Tais como: 

a)  Transtorno explosivo intermitente:  fracasso frequente em frear os 
impulsos agressivos, o que  leva a pessoa a se envolver em uma série de 
agressões, destruição de propriedade e às vezes até atos autodestrutivos; 

b) Cleptomania: impulsos irresistíveis em roubar itens desnecessários; 
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c) Piromania: a pessoa fracassa em resistir ao impulso de incendiar objetos 
e outros bens;-Jogo patológico: a pessoa se torna “dependente” de jogos 
de azar ou apostas; 

d) Tricotilomania: impulso irresistível de arrancar fios do próprio cabelo, o 
que muitas vezes acarreta uma ausência de pêlos visível na cabeça ou em 
outras áreas do corpo;  

e) A dependência química e o comportamento sexual promíscuo 
recorrente estão relacionados à dificuldade no controle dos impulsos; 

f) Compras compulsivas: O ato de comprar é movido pelo desejo de 
adquirir uma ou várias mercadorias, sem que a pessoa reflita se 
realmente necessita daquele(s) objetos e se tal compra está dentro do seu 
orçamento financeiro; 

g) g) Compulsão alimentar: A pessoa ingere alimento(s), na maioria das 
vezes sem apresentar fome biológica, e sim pelo prazer de comer; 

h) Amor Patológico: é um transtorno no qual a pessoa é dependente do 
amor do parceiro (a) e faz de tudo para não perdê-lo (a), prestando 
cuidados e atenção de maneira repetitiva, impulsiva e sem controle com 
o objetivo de evitar o abandono.  Etc. 

 
O tratamento desses transtornos pode ser farmacológico e não farmacológico. Há 

um consenso geral na literatura que a terapia cognitivo-comportamental (TCC) oferece 
um modelo eficaz na intervenção desses transtornos. (HODGINS; PEDEN, 2008)  
 
Teoria Freudiana acerca dos impulsos 

De acordo com Freud, a personalidade consiste em três componentes 
importantes: id, ego e superego. Os componentes concorrem continuamente pela energia 
psíquica disponível. O id encontra-se no núcleo primitivo da personalidade e é o 
domínio dos impulsos. Freud chamava o id “um caos, um caldeirão de excitamento 
fervente”. Não tem organização lógica e, por isso, os impulsos contraditórios podem 
existir lado a lado. Os impulsos (“drives”) e experiências reprimidas podem permanecer 
inalterados indefinidamente no id porque este tem uma falta do sentido de tempo. 
Igualmente, não tem valores morais, mas é dominado, ao invés, pelo princípio do 
prazer: pressiona continuamente pela satisfação imediata dos impulsos e não pode 
tolerar acumulações de energia. Para reduzir a tensão, o id amiúde usa pensamento de 
processo primário. Este forma uma imagem de um objeto desejado, um que 
anteriormente tenha sido associado à satisfação do impulso. Ao usar esse tipo de 
pensamento, o id não pode distinguir entre imagens e mundo externo. (DAVIDOFF, 
1983).  Segundo Freud, uma das principais tarefas do ego é localizar objetos reais para 
satisfazer as necessidades do id. Logo, o ego tem de tratar tanto das exigências do meio 
como arranjar transigências. Diferentemente do id, o ego é controlado, realístico e 
lógico. Freud sustentava que o ego atua no princípio da realidade. Adia a gratificação 
dos desejos do id até que seja encontrada uma situação ou objeto apropriado. Em 
contraste com o id, o ego usa o pensamento de processo secundário: cria estratégias 
realísticas para satisfazer os impulsos do id. (DAVIDOFF, 1983). Freud acreditava que 
o superego é essencialmente uma consciência. Posto que se origine do ego, funciona de 
modo totalmente independente. Assim como id, o superego trabalha por trás dos 
bastidores do ego, para atender a metas morais, não simplesmente realísticas, e forçar o 
id a inibir impulsos primitivos. O id todo, partes do ego e do superego são 
inconscientes. (DAVIDOFF, 1983) 
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Controle sobre os impulsos 
Para que possamos conviver em sociedade com nossos semelhantes, o impulso 

destrutivo de cólera deve ser reprimido, o impulso sexual exacerbado deve ser contido. 
Sem dúvida, esse controle de impulsos e expressões emocionais exteriorizadas para a 
ação também exerce certa influência na experiência emocional interior. Por exemplo, é 
possível que a inibição da expressão física reduza, às vezes, o sentimento emocional. 
Todavia, podem existir outras influências, não intencionais e mais amplas, desse 
controle externo. A repressão do impulso socialmente indesejável pode, na realidade, 
acentuar o desejo emocional; sua frustração pode provocar a cólera, o ressentimento e 
ódio com relação aos agentes da frustração. E uma persistente inibição da expressão 
emocional pode chegar a provocar uma apatia permanente e profunda, ou uma falta de 
espontaneidade na vida emocional da pessoa. (KRECH, CRUTCHFIELD, 1968). 

 
Para auxiliar no autocontrole considera-se,  mudar adequadamente a situação. A 

transformação da situação é a chave para o controle emocional, e isto pode aplicar-se 
tanto ao controle de nossas emoções quanto ao das emoções dos que nos cercam. 
(KRECH, CRUTCHFIELD, 1968). Para Mayer e Salovey, (1997). A Inteligência 
Emocional envolve a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar 
emoções; a capacidade de perceber e/ou gerar sentimentos quando eles facilitam o 
pensamento; a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a 
capacidade de controlar emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. 
(BUENO; PRIMI, 2003) 
   
Impulsividade e as Obras da Carne 

O tempo parece ser propício para o bom sentimento religioso.  Há um espírito de 
alegria, a mensagem é animadora.  E contra isso em si não temos queixa.  O evangelho é 
uma mensagem bem positiva.  É uma mensagem de salvação e de redenção  uma 
palavra de graça e de alegria.  Mas não é uma graça barata, nem uma alegria fácil.  E é 
exatamente aqui que me encontro ansioso com o espírito religioso de nossos dias  um 
espírito que embrulha e vende o "evangelho" como se faz com óleo de cobra, um 
remédio de charlatão de rápida ação, que cura tudo e nada exige.  Como certa vez 
observou C. S. Lewis, o evangelho no final das contas é bastante confortador, mas não 
se inicia assim.  A palavra de Cristo no começo nos desfaz em pedaços num 
desmascarar doloroso de nossos pecados (veja Romanos 13), depois com amor e 
cuidado nos torna inteiros de novo (Salmos 51:8).  O evangelho é livre, mas não é fácil.  
Não há nascimento sem dores de parto, não há liberdade sem disciplina, não há vida 
sem morte, não há "sim" sem "não".  É nesse espírito que se escolheu o tema desta 
obra.  Não para levantar um eterno "Não", mas para reconhecer que a vida em Cristo 
tem inimigos mortais que têm que ser resistidos sem compromisso. 
 
              O que Paulo quer dizer com a "carne"?  Será que os homens receberam duas 
naturezas na criação  uma má e outra boa?  Ou será que pelo pecado de Adão entrou no 
homem alguma perversidade profundamente arraigada?  A resposta a essas duas 
perguntas é um inequívoco "não".  Quando Deus criou o homem, este foi declarado 
completamente "bom" (Gênesis 1:31).  Todo homem que pecou desde Adão até os 
nossos dias não o fez por necessidade, mas por livre escolha.  Os homens pecam porque 
querem (Eclesiastes7:29).  Não somos espirituais nem carnais por natureza, mas somos 
capazes das duas coisas, e, como seres humanos, temos de escolher entre esses dois 
caminhos e nos responsabilizar por nossa escolha. 
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Embora Paulo às vezes use "carne" (sarx) em referência ao corpo físico 
(Romanos 2:28) ou ao aspecto humano (Romanos 3:20), a palavra significa muito mais 
do que isso em Gálatas 5:16-24.  O corpo pode tornar-se um instrumento da glória de 
Deus (Romanos 12:1; 1 Coríntios 6:20), mas a "carne" não (Romanos 8:5-8).  O corpo 
pode ser redimido e transformado (Romanos 8:23; Filipenses 3:21), mas a "carne" deve 
morrer (Gálatas 5:24). 

 
             A "carne" que milita contra o Espírito não é a mente ou o intelecto, pois a 
mente, como o corpo, pode ser transformada e renovada, treinada para servir aos 
propósitos divinos (Romanos 12:2). 

  Essa "carne" não é nem a mente nem o corpo em si mesmos, mas uma atitude 
pela qual o homem opta e que o põe contra Deus.  Na "mente carnal", a vontade do 
homem torna-se suprema.  Seus desejos têm que ser atendidos acima de todas as coisas.  
Estes podem ser as concupiscências da carne ou os desejos da mente (Efésios 2:3), mas 
serão satisfeitos a qualquer custo.  É por isso que "as obras da carne", contra as quais 
Paulo adverte, abrangem mais que os apetites do corpo.  Na realidade, se possível, estes 
são as menores das enfermidades espirituais.  É na mente que escolhemos servir a nós 
mesmos.  É na mente que nos tornamos arrogantes e egoístas e tomamos decisões que 
desonram o corpo (Romanos 1:24) e escurecem o raciocínio (1:21).  Viver em toda obra 
da carne significa fazer o que eu quero  não simplesmente satisfazer os meus desejos 
carnais mais baixos, mas atender os desejos do meu ego.  O orgulho e a paixão vivem 
na "carne" em perfeita harmonia. 

      Precisamos conhecer os nossos inimigos.  Não são as pessoas, mas os 
desejos perversos que procuram roubar o nosso coração de Deus.  Existe uma forma 
racional de enfrentarmos esses adversários  crucificá-los impiedosamente e sem olhar 
para trás (Gálatas 5:24).  Será penoso (1 Pedro 4:1), mas não tanto quanto a perda da 
eternidade. 

 
Dicas para controlar a impulsividade (FERNANDES, 2012)  

1- Manter sempre uma boa comunicação; 
2- Cuidado com a crítica, faça-a e receba-a de forma construtiva; 
3- Não tire conclusões precipitadas, reserve um tempo para avaliar a situação; 
4- Procure se distanciar do problema, tente enxergar “por cima”; 
5- Peça a outras pessoas uma opinião sobre o evento; 
6- Reflita sobre as opções e possibilidades; 
7- Compare o evento com as outras experiências que você já teve; 
8- Questione-se como as outras pessoas considerariam o que aconteceu; 
9- Mude de assunto, recuse-se a falar até que tenha se acalmado. 
10- Conte até 10. 

 
 

CONCLUSÃO 
O comportamento impulsivo pode gerar prejuízos para o convívio social nas 

relações interpessoais, na vida profissional, etc. Se ocorrer de forma exacerbada, com 
descontrole emocional, pode também acarretar transtornos psiquiátricos e alterações 
cerebrais e mentais. Considera-se adequado tentar o autocontrole, modificar a situação 
de conflito, refletindo melhor, verificando de forma equilibrada e consciente visando a 
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melhor solução para tal evento, sem que ocorra prejuízo mútuo. Estimular a inteligência 
emocional pode contribuir muito para o controle sobre os impulsos.  

 

 
Capítulo VII -  Cura Interior 

 

  O conceito de Cura Interior usado preferencialmente nas Igrejas não é nada mais 
do que o tratamento que estamos dando aos efeitos de tratamento e cura para todos os 
transtornos da personalidade. 
 
 Evidentemente que o termo interior se refere aos sintomas que se manifestam de 
forma endógena, ou seja, dentro da pessoa e que se original de experiências de crises 
existenciais, e de onde se original os medos, insegurança e  instabilidade emocional.  
 
 A Psicanálise enquanto Ciência dá explicações sobre a natureza de todos os 
transtornos da personalidade que se alojam no inconsciente, e nessa perspectiva, 
encontramos uma das poucas explicações científicas para explicamos a Cura Interior. 
 
 Grande soma de desses transtornos surgem durante a infancia, e com o tempo 
vão se acumulando, transformando-se em transtornos da personalidade, como no 
presente estudo 

 
 Ajude a você mesmo 

Há muitos cristãos que já ajudaram a muitos, auxiliaram a outros, mas não 
conseguem superar os próprios problemas. Agora chegou a sua vez. Se percebe que em 
seu mundo interior há desajustes entre o espírito e a alma, você precisa ser tratado. O 
crente em Jesus Cristo pode ser feliz e declarar: “tudo posso naquele que me fortalece”, 
Fp 4: 13. Mas, para isso, seu interior precisa ser curado. Examine-se a si mesmo, 
identifique seus problemas, coloque-os na presença de Deus e permita a ação do 
Espírito Santo em sua alma. Com as feridas saradas, aprenda a manter bom equilíbrio e 
faça todo esforço possível para vencer. Não se deixe dominar, mas domine, lute por sua 
auto-estima. Lembre-se de que seu passado não é seu presente. Por isso, em Cristo, 
liberte-se dos traumas, das lembranças do passado, das amarguras, dos ressentimentos e 
seja mais que vencedor. Para isso, libere perdão. 

  
 Cristo resolve os problemas 

Todo ser humano tem problemas. Alguns são pequenos, fáceis de serem 
resolvidos. Outros parecem que não têm tamanho, que nunca serão solucionados. Esses 
podem gerar consequências sérias e para a vida inteira. Seus efeitos podem atrapalhar 
um casamento, a profissão, a capacidade de aprendizado, relacionamento social e, 
principalmente, a vida espiritual. Então, livre-se deles. Para tanto, observe que há 
problemas do passado que não foram solucionados ou foram mal resolvidos, e hoje 
impedem você de ter a vida abundante prometida por Jesus, Jo 10: 10. Com o tempo, o 
problema parece que vira uma necessidade pessoal, e aí, a pessoa perde o controle da 
situação e até da trajetória de sua vida. Chega a pensar em desistir do Cristianismo, ou 
da vida. Aparentemente, é como se não houvesse solução. Situações negativas não 
devem ter domínio sobre o percurso da vida de um cristão: “lançando sobre ele toda 
vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós”, 1Pe 5: 7. Entenda que problemas não são 
necessidades. Fale com Deus sobre essas questões. Permita que o Espírito Santo sare as 
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feridas de sua alma, quebre o jugo que pesa sobre seu pescoço e abra o caminho para a 
vida abundante, Fp 4 19; Sl 51: 3. 

 
 Oração substitui lamentações 

Mais cedo ou mais tarde, todos passam pela experiência da lamentação. Os 
problemas geram lamentações, incertezas e palavras negativas, que são sementes ruins 
no dia a dia da vida cristã. Essa semeadura negativa produzirá consequências más, Pv 
29: 25, porque as palavras têm poder de condicionar a mente do ser humano e levá-lo à 
destruição: “A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço 
para a sua alma”, Pv 18: 7. Por isso, troque as lamentações pela oração. Viver 
reclamando, dar a impressão de que nada vai bem, aparentar que a vida nunca foi boa, 
que as coisas sempre deram erradas, etc, são alguns tipos de lamentações e isso gera 
desarmonia em relação às coisas boas. O Senhor disse para Moisés: “porque clamas a 
mim? Dize aos filhos de Israel que marchem”, Êx 14: 15. O vocábulo hebraico tsa’aq, 
traduzido por ‘clamas’, é o mesmo que lamentação. Porque estavam reclamando da 
vida, esqueceram-se da promessa de libertação. Por isso, troque as reclamações pela 
oração. Muitas vezes conosco isso também acontece. Porém, as lamentações acabam 
por afetar negativamente nosso mundo interior e nossa fé. A oração dá outra direção à 
vida do cristão. Em vez de continuar recuando, o Espírito Santo o fortalece, levando-o 
para frente, estimulando-o a continuar marchando. A oração toca o coração do Senhor, 
que sara nossas enfermidades, Sl 103: 1-5. 

 
  A fé em Deus destrói o medo 

A filosofia popular afirma que “o medo é a certeza da desgraça que está para 
acontecer, não tenha medo, pois ele pode dominar você”. O medo gera pavor, receio, 
insegurança, tensão, angústia e ansiedade. Esse sentimento de grande inquietação, ante a 
noção de um perigo real ou imaginário, produz susto, pavor, temor e terror no coração 
humano. Jó possuía qualidades que agradavam a Deus, mas trazia em sua alma o 
medo: “Aquilo que eu mais temia me aconteceu”, Jó 3: 25. Todos precisam vencer este 
fantasma que parte do mundo interior e afeta terrivelmente o exterior. Há crentes que 
trazem consigo este sentimento por causa de feridas na alma que não foram saradas, de 
fatos passados que deixaram forte impressão em seu coração. A fé bíblica em Deus 
sempre foi o melhor caminho para a destruição do medo e da cura de suas origens, no 
mundo interior. Essa fé dá segurança espiritual e emocional na vida cristã: “O Senhor é 
a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha 
vida; a quem temerei?”, Sl 27: 1. A palavra de Deus renova a mente e muda os 
conceitos negativos instalados na mente do cristão. O bálsamo do Espírito Santo sara as 
feridas da alma e produz cura interior. 

  
 Todos nós temos necessidade de Cura Interior… 

Neste meu tempo de caminho em Deus estou convencido de que um dos fatores 
mais importantes que precisamos viver em nossa vida é o processo de Cura Interior. 
Quando trilhamos este caminho de uma profunda Cura Interior vamos descobrindo as 
fontes dos males mais significativos que nos afligem, e ai precisamos então buscar os 
meios necessários para que estes males possam ser definitivamente sanados em nossas 
vidas.  A Cura Interior é uma espécie de chave para a cura total da pessoa. Da mesma 
forma sem a Cura Interior, não é possível ser curado de doenças físicas, tampouco 
experimentar a libertação. Por isso achei importante destacar alguns passos que 
poderemos de forma concreta iniciarmos nosso processo de Cura Interior. Uma coisa 
muito importante quando entramos neste processo de Cura Interior é que nada pode ser 
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desvalorizado ou deixado passar, tudo deve ser levado muito a sério, pois é a partir 
destes fatos que conseguiremos uma vida em plena liberdade! Três passos podem ser 
enumerados para iniciarmos o nosso caminho para a Cura Interior: 
 
O Primeiro Passo é reconhecer que há uma necessidade de Cura Interior, e descobrir 
em qual área da sua vida que esta cura precisa atuar. É o momento do diagnostico. É 
necessário que a pessoa se observe, observe a sua vida, procure também outras pessoas 
para ajuda – lá e conte com a principal ajuda para este diagnostico que é a inspiração do 
Espirito Santo. E você pode se perguntar: Como descobrir o problema que de fato eu 
tenho? A resposta, encontramos na própria medicina, naquilo que vemos nos 
consultórios médicos. A nossa primeira atitude é pararmos e examinarmos todos os 
sintomas que trazemos que possam estar ligados aquilo que entendemos que seja o 
nosso problema. É importante que os sintomas físicos e emocionais sejam também 
examinados. É necessário averiguar sintomas como: cansaço, tristeza, inveja, ciúmes, 
raiva, desânimo, angustias, e assim por diante, pois estes sintomas facilitam a 
identificação do problema. É necessário um cuidado com o diagnostico para o 
conhecimento do todos os sintomas. 
 
O segundo passo é remover os bloqueios para a Cura Interior. Para se chegar a Cura 
é necessário um diagnostico correto dos sintomas emocionais relacionados no primeiro 
passo. A experiência indica que existem quatro principais sintomas emocionais na qual 
precisamos ir a fundo e entendermos pela qual destes sintomas emocionais estão 
surgindo os sintomas físicos ou mesmo emocionais do diagnostico do primeiro passo. 
São eles: 
 

b) Sentimento de Rejeição:  
Geralmente ele acontece em nossos relacionamentos com outras 
pessoas, sendo mais acentuado quando estas pessoas nos são muito 
próximos ou temos algum tipo de laço de sangue com ela. A rejeição 
acontece quando sentimos que não somos amados ou respeitados por 
quem nos é importante e por quem amamos. Isso não significa que de 
fato estas pessoas não nos amem ou nos faltem com respeito, mas nós 
nos sentimos assim, não sentimos esse amor. Queríamos que estas 
pessoas que nos são tão queridas nos olhassem de outra forma, tivessem 
outras atitudes conosco; queríamos de fato sentir um pouco de amor por 
parte destas pessoas. Não devemos culpar ninguém por isso, isso é 
muito importante dentro do nosso processo de cura. 

( 
c) Sentimento de Inferioridade: 

 Este sentimento diz do relacionamento com nós mesmos. Geralmente 
quando vivemos o processo de comparações. Comparações com os 
irmãos, com colegas de escola ou até mesmo com outras pessoas. “Você 
não é tão inteligente como seu irmão”, “Você é muito lento, vou pedir 
para outra pessoa fazer isso…”ou ainda palavras do tipo: ” Você é 
burro….Você é incapaz de fazer isso…” Com isso começamos a nos ver 
de maneira inferior as pessoas, a termos uma autopiedade e pode – se 
chegar ao sentimento de ódio contra mim mesmo, e ainda em seu 
extremo a autodestruição. 
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d)  Sentimento de Culpa:  
Este sentimento geralmente nasce quando cometemos muitos erros e 
sentimos que por causa destes erros nem Deus nos perdoará, e deixará de 
nos amar. O sentimento de culpa é algo terrível! É algo que se não 
cuidarmos ele pode levar a graves consequências, Conheci pessoas que 
tiveram o desejo de se matar por se sentirem culpadas por algo e não se 
perdoarem. O Sentimento de culpa pode facilmente levar uma pessoa a 
depressão profunda. A Bíblia nos ensina que: “Se vossos pecados forem 
vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve” (Is 1,18). 
Em Jeremias é dito: “Já terei perdoado suas culpas, de seu pecado 
nunca mais me lembrarei.” (Jr 31, 34). E ainda São Paulo nos diz: “Em 
Cristo Jesus não há mais condenação.” ( Rm 8, 1-2) 

 
e) Sentimento de Medo:  

Não diz respeito a medos comuns que provêm de situações adversas que 
nos acontece. Mas diz de medos sem uma certa lógica, sem razão, como 
por exemplo, o medo do escuro, medo de doenças como câncer, a Aids, 
medo de estar no meio de uma multidão, medo da solidão, medo até 
mesmo de respirar por causa das bactérias no ar. E como este medo 
chega em nosso vida? Geralmente por aquilo que escutamos de outras 
pessoas, e então começamos a ter estes medos. Escutamos certas coisas, 
determinados assuntos, e isso entra em nossa mente com uma força que 
nem conseguimos controlar. Por isso a bíblia repete mais de 360 vezes: 
“Não tenhais medo. Nada temais.” 

 
Estas são as quatro principais áreas que precisam de Cura Interior. Por isso é 

necessária a oração e a luz do Espirito Santo para que iluminando as áreas escuras de 
nossa vida possamos identificar a causa dos problemas que hoje trazemos. E chegamos 
exatamente no terceiro passo que é a oração: Identificados os sintomas e discernidos de 
onde estão surgindo, é o momento de rezarmos e pedirmos a Deus pela nossa cura, pela 
cura da nossa historia. É necessário permitirmos que Deus por meio do Espirito atue 
livremente em nós para nos curar. 
 
Conclusão 

 Precisamos diagnosticar as realidades na qual nos cercam, sentimentos e 
emoções, nosso fisico, sensações….Precisamos com muito cuidado fazermos uma 
averiguação se estes sintomas estão ligados ao Sentimento de Rejeição, ao Sentimento 
de Medo, Sentimento de Inferioridade ou ao Sentimento de Culpa. Identificados de 
onde provém estes sintomas é o momento de orarmos  Rezar à luz do Espírito Santo 
para que Ele visite estas áreas de nossas vidas e nos Cure e Liberte. É importante dizer 
que não é algo simples, e que é feito somente uma vez. Este processo é por vezes um 
processo árduo que exige de nós esforço e dedicação. Já temos um bom material para 
iniciarmos a nossa caminhada rumo a nossa Cura Interior. Não vamos esquecer que 
isso exige muito esforço e querer da nossa parte. Deus nada fará se não fizermos o 
mínimo que cabe a cada um de nós! Espero que você possa partilhar os resultados desta 
sua busca! Rezem também por mim e por tudo aquilo que o Senhor quer para mim ok!? 
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Capítulo VIII 
Frutos do Espírito Santo e Integração da Personalidade 

 

O que é a Personalidade? 
A origem da expressão remete-nos para persona, máscara utilizada no teatro 

clássico para representar as emoções dos actores. A Psicologia, dentro das diversas 
linhas de estudo, apropriou-se deste conceito associando-o a uma série de outros que 
também eram utilizados para definir as particularidades da individualidade tais como 
carácter, índole (feitio) e temperamento. A natureza da sua constituição ou estrutura, 
numa linguagem mais moderna, e a possibilidade de classificação em tipos tem sido a 
regra da maioria dos estudos sobre este tema.  A personalidade é um elemento 
relativamente estável na conduta da pessoa. É o que nos torna únicos, diferentes de 
todos. A personalidade diz respeito a características pessoais e que suportam uma 
coerência interna. Sempre que nos referimos à personalidade referimo-nos aos 
sentimentos, emoções, pensamentos, atitudes, comportamentos, motivações, tomadas de 
decisão, projectos de vida, etc. Ela permite que nos reconheçamos e que sejamos 
reconhecidos pelos outros, representa uma fidelidade, uma continuidade de formas de 
estar e de ser.  A personalidade é uma construção pessoal que decorre ao longo da nossa 
vida, e uma elaboração da nossa história, da forma que sentimos e interiorizamos as 
nossas experiências, acompanha e reflcte a maturação psicológica. Em suma, a 
personalidade é um processo ativo e que intervém emdiferentes factores. 
 

Fatores que influenciam a Personalidade 
São três os fatores que influenciam a personalidade, eles estão relativamente 

interligados, embora a influência desses factores seja diferente nos diferentes indivíduos 
e nas diferentes fases da vida, a saber:  a) Influencias Hereditárias; b) Meio Social;  c) 
Experiências Sociais.  
 

Influencias Hereditárias 
Cada pessoa apresenta-se na sua singularidade fisiológica e morfológica. O 

padrão genético estabelecido no momento da concepção influencia as características da 
personalidade que um indivíduo desenvolverá. De forma que, um dano que afete o 
cérebro, herdado ou causado à nascença pode ter grande influência sobre o 
comportamento da pessoa. Na determinação do temperamento estão as variações 
individuais do organismo, concretamente a constituição física e o funcionamento do 
sistema nervoso e do sistema endócrino, que são em grande parte hereditários. Além 
disso, os fatores somáticos ou orgânicos como o peso, a altura e o funcionamento dos 
órgãos dos sentidos podem afetar o desenvolvimento da personalidade. O estudo dos 
gémeos é um dos métodos usados para analisar o papel da hereditariedade e demonstrou 
que, na generalidade, é nas características da personalidade que a semelhança é menor, 
 em comparação com as semelhanças físicas e intelectuais. 
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O Meio Social 
O meio social desempenha um papel determinante na construção da 

personalidade. Esta forma-se num processo interativo com os sistemas de vida que a 
envolvem como a família, o grupo de amigos, a escola, o trabalho, etc. A família tem 
um papel muito importante, principalmente nos primeiros anos de vida pelas 
características e qualidade das relações existentes. O tipo de ambiente e clima em que se 
vive (hostil, violento, harmonioso, etc.) também dá a sua contribuição no 
desenvolvimento da personalidade. Quanto mais próximo é o relacionamento de duas 
pessoas, tanto mais é provável que as características da sua personalidade sejam as 
mesmas. 
 
Experiências Pessoais 

A qualidade de relações precoces e o processo de vinculação na relação 
mãe/filho são fundamentais na estruturação e organização da personalidade.  A 
complexidade das relações familiares vai influenciar as capacidades cognitivas, 
linguísticas, afetivas, de autonomia, de socialização e de construção de valores das 
crianças e jovens. Outro aspecto muito importante na construção da personalidade é a 
adolescência com a formação de uma identidade, que se reflete, no vestir, nas ideias 
defendidas e nas formas de se expressar. Ao longo de toda a vida decorrem 
acontecimentos que marcam a personalidade de quem os vive, tais como mortes, 
violações, frustrações, cura de uma doença grave, divórcio, etc. A forma como 
representamos essas experiências e o modo como conseguimos (ou não) superá-las e 
integrá-las na nossa vida são o reflexo de uma personalidade." 
 

As principais características da personalidade 
Carver e Scheier dão a seguinte definição: "Personalidade é uma organização 

interna e dinâmica dos sistemas psicofísicos que criam os padrões de comportar-se, de 
pensar e de sentir característicos de uma pessoa". Esta definição salienta que a 
personalidade: é uma organização e não uma aglomerado de partes soltas; Isto significa 
que a personalidade forma uma totalidade. É dinâmica e não estática, imutável; A 
personalidade possui dinamismo (está sempre em construção) e continuidade (apesar 
das alterações que sofre ao longo da vida, a personalidade mantém um conjunto 
constante de tendências que marcam a identidade do indivíduo). É um conceito 
psicológico, mas intimamente relacionado com o corpo e seus processos;As 
características físicas de um indivíduo fazem parte da sua personalidade, parte do que 
somos é hereditário. Mas a personalidade não depende exclusivamente da 
hereditariedade: temos que contar com o meio social e com as experiências pessoais 
para sabermos o que deu origem à maneira de ser, agir e pensar de uma pessoa. É uma 
força ativa que ajuda a determinar o relacionamento da pessoa com o mundo que a 
cerca; Esta é outra dimensão do dinamismo da personalidade: o ser humano pode 
sempre evoluir, mudando a forma como reage às situações e alterando o seu pensamento 
sobre si e sobre o mundo que o rodeia. Isto porque existe uma orientação interna para a 
relação com os outros e com o mundo que exige uma constante adaptação do 
indivíduo. Mostra-se em padrões, isto é, através de características recorrentes e 
consistentes; Isto acontece porque a personalidade funciona como 
uma totalidade organizada, cada elemento está ligado aos restantes. Por isso é possível 
saber se o comportamento de uma pessoa é 'estranho' ou 'inesperado', se uma pessoa é 
por norma calma e amável, se tiver um comportamento agressivo, fora dos seus padrões 
habituais de comportamento, isso pode significar que está a acontecer algo de errado 
com a pessoa (uma doença, uma agressão, etc.). Expressa-se de diferentes maneiras - 
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comportamento, pensamento e emoções. A personalidade manifesta-se 
como singularidade: cada indivíduo é único e diferente de qualquer outro e isso 
manifesta-se em todas as dimensões do seu ser. 

 
Frutos do Espírito Santo e a Integração da Personalidade 

Através do Fruto do Espírito Santo o caráter de Cristo é novamente 
formado no homem. O pecado afetou consideravelmente imagem de Deus em nós 
levando-nos a produzir as obras da carne. (Efésios 2.2,3; Gálatas 5.19-21) Entretanto 
através do novo nascimento, Cristo é novamente formado em nós e assim somos 
transformados constantemente de glória em glória, crescendo na graça e no 
conhecimento de Jesus Cristo. (2 Co 3.17,18) A manifestação do fruto do Espírito Santo 
diz respeito à nossa santificação. (separação do pecado e consagração a Deus) É através 
da manifestação do fruto do Espírito Santo que a maturidade espiritual torna-se 
perceptível. Qualquer novo convertido pode manifestar fruto do Espírito Santo se a sua 
conversão for realmente autêntica. 

 
Relatos  bíblicos nos dão conta de pessoas que se converteram e que receberam 

uma nova identidade de natureza espiritual. Foi assim na experiência de Abrão para 
Abraão; de Saraí para Sara; de Jaco para Israel (O Principe de Deus); de Simão 
Barjonas para Pedro; de Saulo de Tarsis para Paulo. 

 
A adoção dos Frutos do Espírito Santo nos representa uma obra de regeneração do 

caráter. O caráter representa o somatório de todas as nossas condutas, sendo assim um 
dos componentes mais fortes de nossa ´personalidade. No momento da conversão 
recebemos por adoção esses frutos, pois simboliza a presença do Espírito Santo no 
governo de nossa vida, nos garantindo assim o rompimento com as obras das trevas. 
Esses frutos com a presença do Espírito Santo nos transforma em novas criaturas, e 
assim passamos a viver em novidade de vida. Nenhum tratamento psiquiátrico nos 
garante essa transformação maravilhosa, que na Ciência chamamos de Metanóia (uma 
dialética radical). 

 
Na Bíblia, em João 15.1,2 Jesus se expressou assim: “Eu sou a videira verdadeira, 

e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda 
aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.” Ele usou a metáfora da videira para 
comunicar a necessidade de um relacionamento vital entre ele e o crente a fim de que 
haja a produção do fruto Espírito Santo. Esta é a maneira que evidencia que somos 
discípulos de Cristo. (Mt 7.16; 5.13-16) É através do fruto do Espírito Santo que Deus é 
glorificado em nossa vida, e assim muitos são abençoadas através de nosso bom 
testemunho. (João 15.8) A Bíblia declara que o fruto do Espírito Santo é o amor, o qual 
foi derramado por Deus em nossos corações (Rm 5.5) Lendo em Gálatas 5.22 
verificamos que o fruto do Espírito pode se apresentar de 9 formas distintas: 

 
1. Amor(gr. ágape) – É o amor divino para com a humanidade perdida. (Jo 3.16) É 

um amor imutável, sacrificial, espontâneo e que nos leva a amar até os próprios 
inimigos. (Mt 5.46,48). 
 

2. Alegria (gozo)– é o amor exultante. É uma alegria constante na vida do crente, 
decorrente de seu bem-estar com Deus. Este amo se manifesta inclusive nas 
tribulações. (2 Co 7.4; At 13.52). 

 



51 

 

3. Paz– A paz é o amor em repouso. É uma tranqüilidade íntima e perfeita, 
independente das circunstâncias. Podemos desfrutar da paz em três sentidos: Paz 
com Deus (Rm 5.1; Cl 3.15); paz com o próximo (Rm 12.18; Hb 12.14) e a paz 
interior. A paz que guarda nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo 
Jesus. (Fp 4.7) Os ímpios não tem paz! (Is 48.22). 

 

4. Longanimidade (paciência)– É o amor que suporta a falta de cortesia e 
amabilidade por parte dos outros. (Ef 4.2; 2 Co 6.4) É a paciência de forma 
contínua. Paulo reconheceu a paciência de Jesus Cristo para com ele. (1Tm 1.16) 
Em 2 Coríntios 6.4-6 Paulo fala da muita paciência. 

 

5. Benignidade –É uma forma de amor compassivo e misericordioso. É a virtude 
que nos dá condições de sermos gentis para com os outros, expressando ternura, 
compaixão e brandura. A benignidade de Deus na vida de Paulo impediu de o 
carcereiro de Filipos de suicidar-se. (Atos 16.24-34). 
 

6. Bondade –É a prática do bem, o amor em ação. É ser uma bênção para os outros. 
(Rm 15.14) e alcança o favor de Deus (Pv 12.2). É o amor generoso e caridoso. Se 
antes fazíamos o mal agora Cristo nos capacita para sermos bons para com todos. 

 

7. Fé –Não é apenas crer e confiar. É também ser fiel e honesto, pois Deus é fiel. (1 
Co 1.9) Através desta virtude o crente se mantém fiel ao Senhor em quaisquer 
circunstâncias. Descobrimos se temos esta qualidade quando somos desafiados à 
infidelidade. É o amor em sua fidelidade a Deus. (1 Pe 1.6,7). 

 

8. Mansidão –Virtude que nos torna pacíficos, com serenidade e brandura diante de 
situações irritantes, perturbadora e desagradáveis. Antes éramos agressivos e nos 
irritávamos com qualquer coisa que nos contrariava. Jesus falou para aprendermos 
a mansidão com ele. (Mt 11.29). Ele se conservou manso diante de seu traidor. (1 
Pe 2.21-23), e curou a orelha do servo do sumo sacerdote que fazia parte dos que 
tinham ido prendê-lo. (Lc 22.51) É o amor submisso a Deus. 

 

9. Temperança (Domínio próprio)– Deus respeita o nosso livre arbítrio e por isso 
não nos domina, mas nos guia na verdade. Além da orientação do Espírito Santo 
contamos com o domínio próprio que atua como um freio contra as paixões da 
carne as quais vão contra os propósitos de Deus para nossa vida. De vez em 
quando somos tentados, velhas paixões e coisas ilícitas podem bater à porta de 
nosso coração (1 Co 10.13 ;2 Pe 2.9) mas através dessa virtude o crente avalia e 
reconhece que a vontade de Deus é mais importante e assim ele é vitorioso. (Mt 
10.37-39). É o domínio próprio que nos aperfeiçoa em santidade, por isso 
precisamos cultivá-lo (1 Co 6.12; 9.25) É o amor disciplinar de Deus. O domínio 
próprio envolve todas as áreas de nossa vida: os pensamentos, palavras e atos. 
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A Bíblia fala de diferentes níveis de frutificação: fruto (Jo 15.2a); mais 
fruto (Jo 15.2b); muito fruto (Jo 15.5,8) e o fruto permanente (João 15.16) Todos nós 
que já possuímos uma aliança com Deus fomos designados para darmos o fruto do 
Espírito Santo afim de que sejamos espirituais e não mais carnais. O caminho para a 
frutificação é ser sensível à voz do Espírito Santo em nosso interior. É Ele quem nos 
impulsiona a buscar a plena vontade de Deus para nossa sua vida. (Rm 12.1-2; 2 Co 7.1) 
Por sua vez a busca pela vontade de Deus envolverá o exercício de nossa fé (fidelidade) 
e esta opera a maturidade. (Hb 5.14) 
  

Uma pessoa madura na fé experimenta o melhor de Deus, as coisas excelentes. 
Em Efésios 5.9,10 lemos: “Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça 
e verdade; aprovando o que é agradável ao Senhor. (Efésios 5.9,10). Vejamos a oração 
de Paulo pelos filipenses: “E peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência 
e em todo o conhecimento, Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais 
sinceros, e sem escândalo algum até ao dia de Cristo; Cheios dos frutos de justiça, que 
são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.” (Filipenses 1.9-11) . Este é o plano 
de Deus para a restauração do homem a fim de que este venha a cumprir o propósito 
para o qual foi criado: glorificar a Cristo 

 
Considerações Finais 

 Ao concluirmos o presente estudo, reiteramos o nosso objetivo inicial de 
reproduzirmos uma análise científica acerca dos Transtornos Mentais, identificando seu 
conceito, sua origem, sua classificação, e suas implicações no comportamento.  

 Outrossim , alinhamos os Transtornos com uma análise fenomenológica sobre a 
Cura Interior, que no nosso entendimento se configura como uma abordagem 
psicoterápica, com efeitos imediatos para a reconstrução do homem e a integração da 
personalidade. 

 Com a presente publicação, propiciamos aos leitores uma compreensão acurada 
entre a Fé e a Ciência. No campo da Ciência, a Psicoterapia  Fenomenológica 
Existencial é a que mais se aproxima da compreensão sobre a Cura Interior. 

 Não se trata aqui de mais uma Literatura de auto-ajuda, levando em conta o 
estilo acadêmico do presente texto. Nessa perspectiva, o livro é esclarecedor e poderá 
propiciar o conhecimento que liberta, com probalidade de superar nossos limites. 
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