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Boa tarde! Obrigado pela atenção de vocês. 

Ouvindo Benilton Bezerra, me lembrei daquela piada que vem circulando pelo whatsapp e 

que, com certeza, todos vocês já conhecem: o comunicado da Associação Mundial de Psiquiatria que 

esclarece que, em situações de crise, as pessoas podem conversar com a sua geladeira, suas plantas e até 

com os ladrilhos da casa. Os psiquiatras só devem ser acionados caso a geladeira, as plantas ou os ladrilhos 

comecem a responder. 

Pois é. 

É piada, mas tem uma base absolutamente verdadeira. 

Os critérios de saúde e doença em situações extremas, como a que estamos vivendo, precisam ser revistos. 

É bastante claro que reações humanas que, em circunstâncias habituais e rotineiras, seriam consideradas 

inadequadas ou até mesmo patológicas, em situações críticas se tornam perfeitamente compreensíveis e, 

talvez, em alguns casos, necessárias - como uma válvula de escape. 

Digo isto pois nós, profissionais de saúde mental, devemos ter muito cuidado ao tratar manifestações que, 

algumas vezes, não são patológicas, tornando-nos iatrogênicos - criando uma doença inexistente. 

Este tipo de situação me leva a pensar em um fato vivenciado por mim e por alguns colegas com quem 

estive conversando neste momento de crise. 



Profissionais que atendiam muitos pacientes em processo psicoterápico (12 ou mais por dia, todos os dias 

da semana), desde o início do confinamento, quando se propôs o atendimento virtual, comentam uma 

queda impressionante do número de pacientes, para menos da metade do que atenderiam em condições 

habituais. 

Claro está que existem inúmeros fatores envolvidos neste fenômeno - como a dificuldade de adaptação à 

tecnologia, a preocupação com questões de ordem financeira (pois muitas vezes a renda ficou reduzida), a 

resistência natural ao processo psicoterápico (onde qualquer mudança pode ser motivo para se fechar), e a 

falta de privacidade que naturalmente existe em uma situação de reclusão de várias pessoas em um 

mesmo ambiente. 

Mas, uma questão foi levantada: 

Até onde nós, psicoterapeutas, de forma inadvertida, criamos em circunstâncias rotineiras uma demanda 

que uma situação limite denuncia ser bem menos necessária do que conseguíamos perceber? 
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