8 de março de 2012

ME DI CI N A N Ã O É
ME R C A DO !
S A ÚD E N Ã O É
ME R CA D O R IA ! !
A QUEM INTERESSA COMBATER A VIDA?
Se você costuma adiar trabalhos chatos ou difíceis...
Se você tem dificuldade para relaxar nos raros momentos em que
consegue uma brecha nesta sua vida competitiva e produtivista...
Se seu filho não pára quieto na sala de aula, apesar de ficar horas no
videogame e chegar facilmente às últimas fases do jogo...
Se sua filha de 7 anos é muito apegada a
você, evita ficar longe dos pais ou tem
medo do escuro...
Se você chorou (mesmo que sem
lágrimas) a perda de um ente querido
por mais de 14 dias...
Se seu filho adolescente questiona todas
as regras, como você também fazia, e
você até acha isso muito bom, pois não quer que ele obedeça a todas
as ordens e normas automaticamente...
Se você tem dificuldade para prestar atenção em tarefas chatas ou
repetitivas...
Se seu filho de 9 anos parece não te ouvir quando você
manda arrumar o quarto, mas sai correndo se é para tomar
sorvete...

NÃO SOMOS PATROCINADOS NEM
APOIADOS POR NENHUMA INDÚSTRIA

C AUTELA!
Você e seus
filhos correm o
sério risco de
serem
identificados
como portadores
de alguma
doença...

Leia
mais na
pág 2
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NA “ERA DOS
TRA NS TO RNO S ” S O MO S
TO D O S D O ENTES ...
Não, caro leitor, não se
trata de brincadeira!

As perguntas da página anterior
integram os questionários SNAP-IV
e ASRS18, que “diagnosticam”
TDAH (transtorno por deficit de
atenção e hiperatividade), pretensa
doença neuro-psiquiátrica.
Ao contrário do que divulgam os
disseminadores desses supostos
transtornos ⎯ e da dislexia, TOD
(transtorno opositor desafiante) e
outros nomes, lançados a cada dia no
mercado pela Academia Americana
de Psiquiatria, sempre
acompanhados da pílula ideal para o
“tratamento” ⎯ o “diagnóstico” é
feito com base apenas nas
informações de pais e professores,
respondendo a 18 perguntas como
essas, imprecisas e que tratam de
fatos rotineiros na vida da maioria
das pessoas.
Quem
não
preenche 6 delas?
Basta isso para
ganhar o rótulo de
“ d o e n t e ” .
Acrescente-se a isso
que
tais
“comportamentos
doentios” só precisam se manifestar
em dois contextos da vida!?!

atenção em um ambiente, mas se
concentra em outro, o problema
não é dela, mas do ambiente. Ficar
bem no videogame, ou no esporte,
ou na música deve anular “não
prestar atenção na escola”.
Isto é lógica científica! Isto é
vida!
Mas para quem defende e
difunde tais transtornos, a lógica é
outra. Parece ser um vale-tudo para
catalogar o maior número de
pessoas como doentes,
consumidores de especialistas e de
medicamentos.
Como podem tantos médicos,
psicólogos, fonoaudiólogos
acreditarem que essas perguntas
sejam capazes de identificar
doenças neurológicas/
psiquiátricas? Ainda mais, de
ordem estritamente biológica,
inatas, geneticamente
deter minadas! Que tipo de
formação estão tendo?
Como conseguem contagiar
professores e pais com essa
aparente perda de raciocínio, de
senso crítico?
Como e onde se perderam
valores e saberes sobre enxergar e
ouvir as pessoas que nos procuram
em busca de ajuda profissional?

Doença neurológica muito
estranha, mesmo!!

Dislexia, outra doença
neurológica estranha!!

dificuldade com a fluência correta na
leitura e dificuldade na habilidade de
decodificação e soletração”.
Uma doença neurológica cujas
características dependem de acesso a
uma educação de qualidade??
Uma doença neurológica que
dificulta a aprendizagem e domínio
da leitura/escrita que é
“diagnosticada” apenas e sempre
com o uso de leitura e escrita?!?
Uma doença neurológica
“tratada” apenas pedagogicamente!?

Epidemia de Transtornos?
Divulga-se que em torno de
10% das crianças e adolescentes
tenham TDAH; 5 a 18% teriam
dislexia.
Os profissionais que afirmam isso
parecem desconhecer que no campo
da saúde somente usamos
porcentagem em referência a
doenças socialmente determinadas,
como fome, anemia, desnutrição,
verminose. A frequência de doenças
de origem biológica - como se
pretende que sejam tais transtornos é expressa na ordem de 1 por 100
mil, 1 por milhão e por aí.
Pretender que 5% da
humanidade teriam uma doença
neurológica genética não encontra
sustentação em nenhum
conhecimento médico.

Seria a degeneração da

A definição oficial de dislexia espécie humana!
A lógica da vida, que também se
aplica à biologia e à ciência médica, diz que seria “uma dificuldade de
Uma Epidemia de
diz que se uma criança não presta a p r e n d i z a g e m d e o r i g e m
neurológica, caracterizada pela
Neo-Alienistas?
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A V ID A É IRREG ULA R
A V ID A É IM P REV IS ÍV EL.
A vida é feita de momentos de intensa alegria e outros de tristeza...
A vida não aceita normas e padrões impostos artificialmente!
Não destrua
sua vida!

A vida não é homogênea,
uniforme, não cabe em padrões

necessitam controlar a vida de todas
as pessoas, de definir o que fazer, de

rígidos e estáticos, artificiais e
construídos por outras pessoas.

que gostar, como e quanto rir,
quanto tempo ficar triste?

A vida, em especial a das
crianças, é feita de gargalhadas que

Nunca Negamos a
Existência de Pessoas
com Problemas

se transformam em choro que vira
gargalhada.

Nem permita
que
exterminem o
futuro de seus
filhos!!

A vida se constitui e se renova a
cada dia. Ser saudável é poder ficar
doente e se recuperar.
Estar bem é
conseguir
sonhar, imaginar
f u t u r o s
diferentes,
construir possibilidades.
Utopias, fantasias, devaneios,
momentos de alheamento são
necessários para que se possa
superar dificuldades e criar modos
de transformar a realidade.
Por que algumas pessoas se
incomodam com a irregularidade e
a imprevisibilidade da vida? Por que

Existem pessoas que aprendem
com muita facilidade, outras com
dificuldade; pessoas agitadas e
outras tranquilas; pessoas que
aprendem lendo e outras que
aprendem escutando.
Somos todos diferentes! Não
aprendemos do mesmo modo;
não existe um único padrão
biológico para aprender, sentir, agir,
r e a g i r, e n f r e n t a r p e r d a s e
dificuldades.

Questionamos a
Transformação de
Diferenças em Doenças!
E das Pessoas em
Consumidores de
Psicotrópicos!!

O SNAP-IV E O ASRS 18 SÃO NORMAS ARTIFICIAIS (CONSTRUÍDAS POR
QUEM?) TRANSFORMADAS EM CRITÉRIOS DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS.
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C I ÊN C I A O U M I TO ?
QUA IS P ES QUIS A S P RO V A M
QUE É D O ENÇ A ?

A existência dos supostos transtornos em vários países, com
frequência semelhante, não é prova científica de que sejam doença!
Alteração genética, anatômica ou funcional também não prova!!
Um profissional ou uma
entidade que aceita ser
patrocinado ou apoiado
por uma indústria
farmacêutica (isto é,
receber recursos
financeiros), poderá te
dizer que o remédio que
essa indústria vende não
faz bem?
Você sabia que a maioria
dos trabalhos que
“provam” os efeitos
benéficos e a segurança
de remédios usados para
“tratar” os supostos
transtornos são
financiados pela indústria
farmacêutica??

Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado e instantâneo,
em que as informações - sem importar a fidedignidade nem a ética circulam por todas as regiões em frações de segundos!
Um mundo em que a cultura, a história, os saberes de cada
comunidade se perdem e se diluem pela invasão de outros valores,
na maioria oriundos de países do primeiro mundo.
Este processo acontece também na medicina, com a crescente
valorização de paradigmas e modelos de investigação americanos. Se
isto produz avanços em alguns campos médicos, em outros gera
enormes retrocessos.
A invenção e disseminação de transtornos pela Academia
Americana de Psiquiatria extrapolou todos os limites, a ponto de,
hoje, provocar reações na própria psiquiatria americana. Até
membros da comissão que elaborou o malfadado DSM IV lideram
movimentos contra o DSM V, por considerarem que aniquilará a
normalidade, nos tornando a todos consumidores de psicotrópicos.
É neste contexto que a reverberação dos mesmos padrões de
comportamento em diferentes regiões geográficas e grupos sociais
deve ser analisado.

Prova de doença? Ou comportamento produzido pelo
ritmo alucinante da vida, com exigências cada vez mais
produtivistas e competitivas? Doença neuropsiquiátrica,
inata, genética ou doença da sociedade?
Crianças e adolescentes expressando conflitos são
silenciados com psicotrópicos.
TRATAMENTO? OU “TRANQUILIDADE SOCIAL”?!?

VOCÊ SABE SE O ESPECIALISTA QUE ATENDE SUA FAMÍLIA É
APOIADO PELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA?
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