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CURARE CURARE -- HISTÓRIAHISTÓRIA

§§ É usado nas florestas tropicais da América do Sul em flechas. É usado nas florestas tropicais da América do Sul em flechas. 
Vem da palavra Vem da palavra urariurari, que significa veneno., que significa veneno.

§§ A primeira referência escrita sobre o curare se encontra nas A primeira referência escrita sobre o curare se encontra nas 
cartas de Pietro cartas de Pietro MartirMartir D’D’AngeraAngera, historiador e médico italiano, , historiador e médico italiano, 
impressas parcialmente em 1504, 1507 e 1508. Sua obra impressas parcialmente em 1504, 1507 e 1508. Sua obra impressas parcialmente em 1504, 1507 e 1508. Sua obra impressas parcialmente em 1504, 1507 e 1508. Sua obra 
completa, De completa, De OrbeOrbe Novo, Novo, foi publicada foi publicada emem 1516.1516.

§§ A planta foi levada para a Inglaterra por Sir Walter A planta foi levada para a Inglaterra por Sir Walter RaleightRaleight em em 
1595, desde a Guiana, relatada em seu livro 1595, desde a Guiana, relatada em seu livro Discovery Discovery ofof thethe
LargeLarge, , RichRich andand BeautifulBeautiful EmpireEmpire ofof Guiana.Guiana.

§§ Seu preparo foi descrito por Alexander Seu preparo foi descrito por Alexander vonvon Humbold em 1807 Humbold em 1807 
(fragmentos da córtex, raiz, talo e botões, que são fervidos (fragmentos da córtex, raiz, talo e botões, que são fervidos 
para produzir um xarope que é exposto ao sol para secar, para produzir um xarope que é exposto ao sol para secar, 
formando uma pasta que é guardada em cabaças ou tubos de formando uma pasta que é guardada em cabaças ou tubos de 
bambúbambú..
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USO TERAPÊUTICOUSO TERAPÊUTICO
§§ EmEm 1811 Sir Benjamin 1811 Sir Benjamin BrodieBrodie percebeupercebeu, , queque mesmomesmo depoisdepois dada

paradaparada respiratóriarespiratória o o coraçãocoração continuavacontinuava batendobatendo..
§§ EmEm 1865 Claude Bernard 1865 Claude Bernard descreveudescreveu suasua açãoação sobresobre a a junçãojunção

neuroneuro--muscular, muscular, eleele paralisaparalisa o o sistemasistema vasovaso--motor e motor e osos nervosnervos
músculomúsculo--motoresmotores..

§§ EmEm 1934 Cole 1934 Cole tratoutratou um um casocaso de de tétanotétano. . §§ EmEm 1934 Cole 1934 Cole tratoutratou um um casocaso de de tétanotétano. . 
§§ Tem Tem sidosido usadousado emem espasmosespasmos muscularesmusculares durantedurante eletroeletro--

convusoterapiaconvusoterapia, , nana rigidezrigidez dada paralisiaparalisia espásticaespástica, , nana distrofiadistrofia
muscular muscular deformantedeformante e no e no soluçosoluço rebelderebelde..

§§ EmEm 1912 o 1912 o cirurgiãocirurgião alemãoalemão LäwenLäwen o o utilizouutilizou comocomo relaxanterelaxante
muscular muscular parapara facilitarfacilitar o o fechamentofechamento dada paredeparede abdominal,. abdominal,. 

§§ Em1942 Harold Griffith o Em1942 Harold Griffith o administrouadministrou a um a um pacientepaciente submetidosubmetido
a a umauma apendicectomiaapendicectomia. . EleEle comentoucomentou: : foifoi a a cirurgiacirurgia abdominal abdominal 
maismais fácilfácil queque jájá realizeirealizei..

§§
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USADO NAS FLECHAS E ZARABATANAS USADO NAS FLECHAS E ZARABATANAS 
PARA PARALISAR OS ANIMAISPARA PARALISAR OS ANIMAIS
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O curare era O curare era extraídoextraído inicialmenteinicialmente dada
StrychnosStrychnos toxiferatoxifera (mesmo gênero da Nux (mesmo gênero da Nux 
vomica). Existem outras espécies vomica). Existem outras espécies gênrogênro

StrychnosStrychnos nas Américas a espera de nas Américas a espera de 
patogenesia. patogenesia. 
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O O CURARE CURARE passou depois a passou depois a ser extraído ser extraído 
da planta da planta ChondrodendronChondrodendron tomentosumtomentosum

((PareiraPareira brava)brava)
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CURARE CURARE -- Strychnos toxiferaStrychnos toxifera

§ Família : LoganiáceasLoganiáceas

§§ Espécie : Strychnos toxiferaEspécie : Strychnos toxifera

§§ Nome popularNome popular : curare, curari, ourari, curare, curari, ourari, 
woorari, worali, urariwoorari, worali, urariwoorari, worali, urariwoorari, worali, urari

§ Parte usada : cascascascas

§§ É encontrada nas Guianas, norte da É encontrada nas Guianas, norte da 
bacia Amazônica e América Central. bacia Amazônica e América Central. 
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MECANISMO MECANISMO DE AÇÃODE AÇÃO

§§ O curare promove O curare promove um relaxamento muscular, um relaxamento muscular, 
semelhante ao que  acontece na semelhante ao que  acontece na MiasteniaMiastenia gravisgravis, , 
na qual autona qual auto--anticorpos atacam os receptores anticorpos atacam os receptores 
acetilcolínicosacetilcolínicos ((IgnitionIgnition lockslocks), levando a uma ), levando a uma 
diminuição dos mesmos.  diminuição dos mesmos.  diminuição dos mesmos.  diminuição dos mesmos.  

§§ A A miasteniamiastenia se parece com o envenenamento pelo se parece com o envenenamento pelo 
curare, cujos pacientes são muito sensíveis. curare, cujos pacientes são muito sensíveis. 

§§ A A vevistavevista Links relata um caso de Links relata um caso de miasteniamiastenia
tratado com curare. tratado com curare. 

§§ A A FisostigminaFisostigmina antidota o antidota o Curare e é Curare e é usadausada
fitoterapicamentefitoterapicamente parapara melhorarmelhorar o o quadroquadro de de 
miasteniamiastenia. . 
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CURARE CURARE –– USO TERAPÊUTICOUSO TERAPÊUTICO

§§ É usado em várias situações crônicas : É usado em várias situações crônicas : 
traumas musculares ou espasmos, artrite traumas musculares ou espasmos, artrite 
aguda, poliomielite e em pacientes que aguda, poliomielite e em pacientes que 
necessitam ser imobilizados durante uma necessitam ser imobilizados durante uma 
cirurgia muito delicada, como a de catarata ou cirurgia muito delicada, como a de catarata ou cirurgia muito delicada, como a de catarata ou cirurgia muito delicada, como a de catarata ou 
em pacientes que precisam ser mantidos em pacientes que precisam ser mantidos 
vivos em máquinas, etc. vivos em máquinas, etc. 

§§ É usado em larga escala desde 1942, É usado em larga escala desde 1942, 
permitindo ao anestesista controlar a permitindo ao anestesista controlar a 
respiração.  respiração.  

§§ Foi sintetizado em 1949.Foi sintetizado em 1949.
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CURARE CURARE –– MECANISMO DE AÇÃOMECANISMO DE AÇÃO

§§ Provoca uma  paralisa dos músculos voluntários, dos artelhos, Provoca uma  paralisa dos músculos voluntários, dos artelhos, 
ouvidos, olhos, braços, pescoço e por fim dos que estão ouvidos, olhos, braços, pescoço e por fim dos que estão 
envolvidos com a respiração. Doses letais levam a uma envolvidos com a respiração. Doses letais levam a uma 
paralisia respiratória.paralisia respiratória.

§§ NNão causa danos em quem come uma caça morta por uma ão causa danos em quem come uma caça morta por uma 
flecha, porque o veneno precisa penetrar na circulação antes flecha, porque o veneno precisa penetrar na circulação antes flecha, porque o veneno precisa penetrar na circulação antes flecha, porque o veneno precisa penetrar na circulação antes 
de agir.de agir.

§§ A vítima permanece muito desperta e ciente (A vítima permanece muito desperta e ciente (awareaware) do que ) do que 
está acontecendo, percebe a paralisia progressiva sem poder está acontecendo, percebe a paralisia progressiva sem poder 
pedir ajuda ou fazer um gesto. Aplicandopedir ajuda ou fazer um gesto. Aplicando--se respiração se respiração 
artificial, recupera sem deixar seqüelas. artificial, recupera sem deixar seqüelas. 

1010



AÇÃO DO CURARE SOBRE O RATOAÇÃO DO CURARE SOBRE O RATO

§§ A musculatura esquelética não consegue ser mais estimulada, A musculatura esquelética não consegue ser mais estimulada, 
se dá um bloqueio competitivo com a acetilcolina sobre as se dá um bloqueio competitivo com a acetilcolina sobre as 
junções junções neuroneuro--muscularesmusculares, devido a sua afinidade pelos , devido a sua afinidade pelos 
receptores receptores colinérgicoscolinérgicos--nicotínicosnicotínicos, desregulando a abertura e , desregulando a abertura e 
fechamento dos canais iônicos do tipo "fechamento dos canais iônicos do tipo "tudotudo--ouou--nadanada", ", fechamento dos canais iônicos do tipo "fechamento dos canais iônicos do tipo "tudotudo--ouou--nadanada", ", 
baixando a freqüência da abertura (não há entrada do cálcio), baixando a freqüência da abertura (não há entrada do cálcio), 
provoca um bloqueio dos canais se for dado em grande provoca um bloqueio dos canais se for dado em grande 
quantidade. quantidade. 

§§ Desde o início observaDesde o início observa--se um “tremor”, devido a uma perda da se um “tremor”, devido a uma perda da 
coordenação motora, finalmente atinge o diafragma coordenação motora, finalmente atinge o diafragma 
provocando asfixia e morte. provocando asfixia e morte. 
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AÇÃO DO CURARE SOBRE O RATOAÇÃO DO CURARE SOBRE O RATO

§ A molécula do curare não atravessa a barreira 
hemato-encefálica, por isto não atinge o Sistema 
Nervoso Central.

§§ Inicialmente apresenta no rato coceira, respiração Inicialmente apresenta no rato coceira, respiração §§ Inicialmente apresenta no rato coceira, respiração Inicialmente apresenta no rato coceira, respiração 
irregular, tremor grosseiro em todo o corpo, perda da irregular, tremor grosseiro em todo o corpo, perda da 
capacidade de apreensão ao agarrarcapacidade de apreensão ao agarrar--se a uma barra. se a uma barra. 

§§ Progressivamente deixa de andar e apresenta um Progressivamente deixa de andar e apresenta um 
quadro de quadro de exoftalmiaexoftalmia, falta de coordenação motora, , falta de coordenação motora, 
dificuldade respiratória, cianose e parada respiratória. dificuldade respiratória, cianose e parada respiratória. 

§§ Morre em 6 minutos depois da injeção, com a boca Morre em 6 minutos depois da injeção, com a boca 
aberta, como reflexo da asfixia.aberta, como reflexo da asfixia. 1212



SÍNTEZE DA TUBOCURARINA E DO SÍNTEZE DA TUBOCURARINA E DO 
OPIUM A PARTIR DA TIROSINA .OPIUM A PARTIR DA TIROSINA .
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BIOQUÍMICABIOQUÍMICA–– duas moléculas de duas moléculas de 
nn--metilmetil--coclaurina se unem e dão coclaurina se unem e dão 

origem a Tubocurarina.origem a Tubocurarina.
§§ Nesta planta existem outros Nesta planta existem outros 

alcaloides, como a estricnina, alcaloides, como a estricnina, 
o que  justifica outros o que  justifica outros 

sintomas que a Tubocurina sintomas que a Tubocurina 
não provoca.não provoca.
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BloqueiaBloqueia o o sinalsinal provenienteproveniente dos dos nervosnervos
parapara osos músculosmúsculos, , porpor competiçãocompetição, , aoao se se 

combinarcombinar com com osos receptoresreceptores
acetilcolínicosacetilcolínicos nana junçãojunção neuroneuro--muscularmuscular
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CURARE PIORA PORCURARE PIORA POR
§§ < < HHeerring  ing  -- menormenor exercícioexercício ((transpiratranspira) ) 
§§ < Hr  < Hr  -- deitadodeitado nana camacama (dolorimento (dolorimento nosnos péspés

e e nasnas costascostas))
§§ < Hr  < Hr  -- andandoandando de de carrugemcarrugem, , estandoestando de de pépé
§§ < Hr  < Hr  -- pressãopressão do do estetoscópioestetoscópio§§ < Hr  < Hr  -- pressãopressão do do estetoscópioestetoscópio
§§ < Hr  < Hr  -- rirrir
§§ < < CClarke larke -- movimento, andar, caminhar, subirmovimento, andar, caminhar, subir
§§ < < C C -- umidade, ar frio, tempo frio, mudanças umidade, ar frio, tempo frio, mudanças 

de tempo, vento, calor de tempo, vento, calor 
§§ < < C C -- 2 2 hshs –– 3 3 hshs
§§ < < HHugheughess -- 18 18 hshs ((irritadoirritado, , risoriso alternaalterna com com 

chorochoro))
1616



CURARE PIORA PORCURARE PIORA POR

§§ < < AAllen  llen  -- vinho, leitevinho, leite
§§ < < Hs Hs -- dobrandodobrando--se se parapara a a frentefrente
§§ < Hs < Hs -- andarandar de de tremtrem
§§ < Hs < Hs -- comer comer §§ < Hs < Hs -- comer comer 
§§ < Hs < Hs -- toquetoque
§§ Hs Hs -- vertigemvertigem depoisdepois de de caminharcaminhar; ; olharolhar parapara a a 

águaágua; ; olharolhar parapara objetosobjetos próximospróximos
§§ Hs Hs -- cefaléiacefaléia porpor comer, comer, porpor mastigarmastigar
§§ Hs Hs -- palpitaçãopalpitação porpor subirsubir escadaescada
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CURARE MELHORA PORCURARE MELHORA POR

§§ > C  > C  -- depois do primeiro bocado depois do primeiro bocado 
de comidade comida

§§ > Hs > Hs -- ao livre (cefaléia)ao livre (cefaléia)§§ > Hs > Hs -- ao livre (cefaléia)ao livre (cefaléia)

§§ > Hs > Hs –– caminhando (cefaléia)caminhando (cefaléia)
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CURARE DESEJACURARE DESEJA

§ Fechar-se em si mesmo, longe das pessoas.
§ Ser deixado só. 
§§ Ficar à espreita para atacar (Ficar à espreita para atacar (assaultassault) os outros e até matar e roubar.) os outros e até matar e roubar.
§§ FicarFicar completamentecompletamente imóvelimóvel//caladocalado (perfectly quiet).(perfectly quiet).
§§ Ser Ser guiadoguiado e e conduzidoconduzido parapara a a açãoação..
§§ DefenderDefender--se se ouou esconderesconder--sese
§§ PorPor osos péspés parapara forafora das das cobertascobertas, , dada camacama..
§§ EsfregarEsfregar (rub) a (rub) a pelepele o tempo o tempo todotodo. . 
§§ ViajarViajar emem grandegrande estiloestilo..
§§ LuxoLuxo e e grandezagrandeza, , ambientesambientes limposlimpos..
§§ LeiteLeite e e vinhovinho, , masmas piorapiora..
§§ Ácidos,CarneÁcidos,Carne, , MuitaMuita águaágua e e bebidasbebidas açucaradasaçucaradas..
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CURARE TEM AVERSÃOCURARE TEM AVERSÃO

§§ A A -- Pensar ou agir por si mesmo.Pensar ou agir por si mesmo.

§§ A A –– Ambiente sujo. Ambiente sujo. 

§§ A A -- Pão e vegetais.Pão e vegetais.§§ A A -- Pão e vegetais.Pão e vegetais.

§§ A A -- Bebidas alcoólicas fortes.Bebidas alcoólicas fortes.

§§ A A -- Tem anorexia, mas o apetite volta Tem anorexia, mas o apetite volta 
quando come. quando come. 
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CURARECURARE
§§ A A -- TudoTudo pareceparece nojentonojento e e fétidofétido..
§§ Hr Hr -- NãoNão querquer se se mexermexer..
§§ Hr Hr -- NãoNão consegueconsegue ficarficar de de pépé..§§ Hr Hr -- NãoNão consegueconsegue ficarficar de de pépé..
§§ A  A  -- AchaAcha queque é é perseguidoperseguido e e 

amaeaçadoamaeaçado..
§§ A  A  -- IIndiferentendiferente a tudo que acontece ao a tudo que acontece ao 

seu redorseu redor
§§ LATERALIDADE LATERALIDADE -- direita. direita. 
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CURARE CURARE -- POLARIDADESPOLARIDADES
ESPREITAESPREITA SURPRESASURPRESA

PARALISIAPARALISIA AGITAÇÃOAGITAÇÃO

NOJONOJO QUER LUXO E GRANDEZAQUER LUXO E GRANDEZA

FÉTIDOFÉTIDO QUER VIAJAR EM GRANDE QUER VIAJAR EM GRANDE FÉTIDOFÉTIDO QUER VIAJAR EM GRANDE QUER VIAJAR EM GRANDE 
ESTILOESTILO

REPUGNÂNCIA PELO SEXOREPUGNÂNCIA PELO SEXO FUROR UTERINOFUROR UTERINO

INSENSÍVEL A DORINSENSÍVEL A DOR

AGRESSÃOAGRESSÃO
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CURARE CURARE -- POLARIDADESPOLARIDADES
deseja deseja fechar-se em si mesmo, longe das pessoas

tem que tem que ser guiado e conduzido para a ação

não deseja pensar ou agir por si mesmonão deseja pensar ou agir por si mesmo

indiferente a tudo que acontece ao seu redorindiferente a tudo que acontece ao seu redor

acha que é acha que é perseguido e ameaçado; tenta se defender ; tenta se defender 
ou se esconderou se esconder

medo de tudo que brilha ou se mexemedo de tudo que brilha ou se mexe

2323



CURARE CURARE -- POLARIDADESPOLARIDADES

§§ Ardente Ardente –– Frio como geloFrio como gelo

§§ Sede em grande quantidade Sede em grande quantidade -- HidrofobiaHidrofobia

§§ Rigidez Rigidez –– FlexibilidadeFlexibilidade§§ Rigidez Rigidez –– FlexibilidadeFlexibilidade

§§ Lado direito Lado direito –– Lado esquerdoLado esquerdo
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CURARE NO CURARE NO PÓLO PÓLO NEGATIVONEGATIVO

§§ TodosTodos osos sentidossentidos ficamficam embotadosembotados : : cegueiracegueira, , surdezsurdez, , anosmiaanosmia, , nãonão sentesente
dordor ((comocomo HELL no P HELL no P --, , aoao contráriocontrário de BELL no P +), de BELL no P +), indiferenteindiferente a a tudotudo o o 
queque aconteceacontece aoao seuseu redorredor..

§§ ProcuraProcura se se esconderesconder parapara se defender se defender ouou ficarficar a a espreitaespreita, , semsem se se mexermexer, , 
fixafixa o o olharolhar no no seuseu possívelpossível agressoragressor parapara nãonão ser ser atacadoatacado e e pegopego de de 
surpresasurpresa, com , com medomedo de de tudotudo queque brilhabrilha e se e se mexemexe..

§§ Como Como nãonão consegueconsegue falarfalar, , gritagrita, , agrideagride primeiroprimeiro, , poispois imaginaimagina queque vaivai ser ser 
agredidoagredido..
Como Como nãonão consegueconsegue falarfalar, , gritagrita, , agrideagride primeiroprimeiro, , poispois imaginaimagina queque vaivai ser ser 
agredidoagredido..

§§ EstaEsta espreitaespreita permanentepermanente levaleva a a umauma paralisiaparalisia dos dos músculosmúsculos, , poispois prendeprende a a 
respiraçãorespiração parapara nãonão provocarprovocar qualquerqualquer barulhobarulho suspeitosuspeito. . 

§§ DeixaDeixa de de utilizarutilizar osos músculosmúsculos esqueléticosesqueléticos e surge e surge umauma faltafalta de de 
coordenaçãocoordenação motoramotora, , deixadeixa as as coisascoisas, , cairemcairem, , desajeitadodesajeitado, , suasua vontadevontade
oscilaoscila, , nãonão querquer pensarpensar ouou agiragir porpor sisi mesmomesmo, , precisaprecisa ser ser guiadoguiado e e 
conduzidoconduzido, , deixadeixa de de cuidarcuidar do do seuseu ambienteambiente, , queque se se tornatorna sujosujo..
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CURARE NO CURARE NO PÓLO PÓLO POSITIVOPOSITIVO

§§ Dorme com os olhos abertos, ouve os Dorme com os olhos abertos, ouve os 
ruídos ao seu redor, num estado de alerta ruídos ao seu redor, num estado de alerta 
permanente (como ALUMN no P +).permanente (como ALUMN no P +).

§§ Necessita de muita limpeza, um ambiente Necessita de muita limpeza, um ambiente 
cheio de luxo e grandeza, sente inveja,e cheio de luxo e grandeza, sente inveja,e 
quer sair deste inércia desagradável quer sair deste inércia desagradável 
viajando em grande estilo.viajando em grande estilo.
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CURARE VAI AO ENCONTROCURARE VAI AO ENCONTRO

§§ A A –– SenteSente comocomo se se osos dentesdentes, , aoao se se 
encontraremencontrarem, , cedessemcedessem a a pressãopressão e e 
recuassemrecuassem parapara dentrodentro das das gengivasgengivas..
§§ O dente serve O dente serve nãonão sósó parapara mastigarmastigar, , masmas§§ O dente serve O dente serve nãonão sósó parapara mastigarmastigar, , masmas

tambémtambém parapara agrediragredir, inclusive a cobra , inclusive a cobra 
usausa o dente o dente parapara injetarinjetar seuseu venenoveneno, , 
lembralembra umauma zarabatanazarabatana..
§§ Curare Curare vaivai aoao ENCONTRO de ENCONTRO de sisi mesmomesmo

e e aoao ENCONTRO do ENCONTRO do outrooutro. . 
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CURARE CURARE 
USO HOMEOPÁTICOUSO HOMEOPÁTICO

§§ A ação reflexa está diminuída ou abolida A ação reflexa está diminuída ou abolida 
(o oposto de Nux(o oposto de Nux--v) e esta é uma das v) e esta é uma das 
grandes indicações para o seu emprego grandes indicações para o seu emprego 
homeopático. homeopático. homeopático. homeopático. 
§§ Está registrada a cura de uma pseudoEstá registrada a cura de uma pseudo--

paralisia hipertrófica com a C 200. paralisia hipertrófica com a C 200. 
(Clarke) (Clarke) –– Uma condição semelhante à Uma condição semelhante à 
catalepsia: imobilidade com o olhar fixo catalepsia: imobilidade com o olhar fixo 
ao acordar. ao acordar. 
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CRIANÇA CURARECRIANÇA CURARE
§§ Recusa ocuparRecusa ocupar--se se comcom suasua pessoapessoa. . 

§§ É É adequadoadequado para para criançascrianças que que nãonão queremquerem fazerfazer
nada por nada por contaconta própriaprópria, , aindaainda que que jájá sejamsejam maioresmaiores. É . É 
sempresempre a a mãemãe que que devedeve amarrar o amarrar o cadarçocadarço dos dos seusseus
sapatossapatos, , limpálimpá--las las quandoquando fazemfazem suassuas necessidadesnecessidades, , sapatossapatos, , limpálimpá--las las quandoquando fazemfazem suassuas necessidadesnecessidades, , 
etc. etc. 

§§ É É umum veneno que veneno que paralisaparalisa e e impedeimpede a a açãoação. . 

§§ ExtraídoExtraído do do livrolivro de de GrandegeorgeGrandegeorge D. (Ggd1) D. (Ggd1) –– El El 
RemedioRemedio HomeopáticoHomeopático –– EnciclopédiaEnciclopédia do Radar, do Radar, emem
EspanholEspanhol..
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CURARE CURARE -- INDICAÇÕES INDICAÇÕES 
NEUROLÓGICAS E PSIQUIÁTRICASNEUROLÓGICAS E PSIQUIÁTRICAS

§§ RetardoRetardo mentalmental
§§ EsquizofreniaEsquizofrenia infantilinfantil
§§ DistúrbiosDistúrbios neuroneuro--degenerativosdegenerativos..
§§ EscleroseEsclerose múltiplamúltipla..
§§ ParalisiaParalisia dos dos músculosmúsculos extensoresextensores, , geralmentegeralmente com com 

progressãoprogressão rápidarápida. . ParalisiaParalisia ascendenteascendente. . ParalisiaParalisia
§§ ParalisiaParalisia dos dos músculosmúsculos extensoresextensores, , geralmentegeralmente com com 

progressãoprogressão rápidarápida. . ParalisiaParalisia ascendenteascendente. . ParalisiaParalisia
respiratóriarespiratória. . 

§§ EscleroseEsclerose lateral lateral amiotróficaamiotrófica. . 
§§ Síndrome de Síndrome de GuillainGuillain--BarreBarre..
§§ MiasteniaMiastenia gravis.gravis.
§§ CitadasCitadas porpor Morrison R Morrison R –– EnciclopédiaEnciclopédia do Radar.do Radar.
§§ Hr Hr –– Ataxia Ataxia locomotoralocomotora progressivaprogressiva..
§§ AutismoAutismo –– C. L. Melo. C. L. Melo. 3030



CURARECURARE

§§ Um robozinhoUm robozinho §§ Jogando com um  Jogando com um  
curare. curare. 
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CURARE CURARE –– PÓLO PÓLO POSITIVOPOSITIVO

§§ A 5 A 5 -- Desejo de Desejo de luxo e grandezaluxo e grandeza
(fondness for).(fondness for).

§§ A 6 A 6 –– Gostaria de Gostaria de viajar em grandeviajar em grande estilo.  estilo.  §§ A 6 A 6 –– Gostaria de Gostaria de viajar em grandeviajar em grande estilo.  estilo.  

§§ A 3 A 3 -- Ataques de Ataques de êxtase êxtase à noite, como se à noite, como se 
fossem provocados por ouvir fossem provocados por ouvir músicamúsica..

§§ Hs  Hs  -- Uma rara sensação de Uma rara sensação de bem estarbem estar..
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CURARE CURARE –– SINTOMAS SINTOMAS 
BIPOLARESBIPOLARES

§§ SINTOMAS BIPOLARES SINTOMAS BIPOLARES 
§§ Hs  Hs  -- Pontadas afiadasPontadas afiadas em várias partes, em várias partes, 

especialmente na têmpora esquerda; um especialmente na têmpora esquerda; um 
prurido quase insuportável nas coxas; se sente prurido quase insuportável nas coxas; se sente 
apressado e dispostoto (energetic) o dia todo.apressado e dispostoto (energetic) o dia todo.apressado e dispostoto (energetic) o dia todo.apressado e dispostoto (energetic) o dia todo.

§§ A 8 A 8 -- Alegria misturada com tristeza e suspiro.Alegria misturada com tristeza e suspiro.
§§ A A –– Certos movimentos são feitos Certos movimentos são feitos 

inconscientemente e ao tomar consciência inconscientemente e ao tomar consciência 
deles se sobressalta com surpresadeles se sobressalta com surpresa..

§§ A 2 A 2 -- Uma Uma alegria tola, interrompida por susto alegria tola, interrompida por susto 
e choroe choro..
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PÓLO PÓLO NEGATIVONEGATIVO

§§ Hr 2 Hr 2 --Muito deprimidoMuito deprimido acerca de si mesmo, acerca de si mesmo, 
deseja deseja fechar-se em si mesmo, longe das 
pessoas (shut herself up away from people). (shut herself up away from people). 

§§ Shut herself up =  close, isto é, fecharShut herself up =  close, isto é, fechar--se em si, se em si, 
também calartambém calar--se ( Longman Dictionary of se ( Longman Dictionary of também calartambém calar--se ( Longman Dictionary of se ( Longman Dictionary of 
Phrasal Verbs Phrasal Verbs -- Rosemary Courney).Rosemary Courney).

§§ Hs Hs –– Grande depressão do espírito, Grande depressão do espírito, tendência tendência 
as lágrimas, quer ser deixado sozinhoas lágrimas, quer ser deixado sozinho. . 

§§ A19  A19  -- A vontade A vontade oscilaoscila e o intelecto está e o intelecto está 
embotado; embotado; ele tem que ele tem que ser guiado e conduzido 
para a ação..
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CURARE CURARE devedeve ser ser guiadoguiado e e 
conduzidoconduzido parapara a a açãoação
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CURARECURARE
§§ A 4 A 4 ––Tudo que ele vê parece Tudo que ele vê parece nojento/nojento/sujo e 

fétido/desagradável (foul and nasty).

§§ HrHr -- Preguiça, Preguiça, não quer trabalhar ou se movimentarnão quer trabalhar ou se movimentar; ; 
suores noturnos; suores noturnos; repugnância pela relação sexualrepugnância pela relação sexual..

§§ A A -- Peso de Peso de chumbo nos braços, com uma incrível chumbo nos braços, com uma incrível 
dificuldade para tocar pianodificuldade para tocar piano..

§§ HrHr -- Medo de cairMedo de cair para para frente frente ao levantarao levantar..

§§ A A –– AgitaçãoAgitação e tremor e tremor emem todotodo o o corpocorpo. . 

§§ A 17 A 17 -- Irascível, disposição Irascível, disposição malévolamalévola ((wickedwicked), ), deseja deseja 
ficar à espreita para atacar (ficar à espreita para atacar (assaultassault) os outros) os outros e até e até 
matar e roubar.matar e roubar. 3636



A 17 A 17 -- Irascível, tendência Irascível, tendência malévola, malévola, 
deseja ficar à espreita para atacar os deseja ficar à espreita para atacar os 

outros, outros, até matar e roubar. até matar e roubar. 
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§§ A A -- Sonhos assustadores; ele imagina que é Sonhos assustadores; ele imagina que é 
seguido/perseguido e ameaçado; está agitado, grita, ; está agitado, grita, tenta se tenta se 
defender ou se esconderdefender ou se esconder. . 

§§ A 1 A 1 -- Paroxismos de loucura que Paroxismos de loucura que o impelem a se atacaro impelem a se atacar; ele ; ele se se 
bate, se arranha e se rasga, com certo prazer, e sem sentir bate, se arranha e se rasga, com certo prazer, e sem sentir bate, se arranha e se rasga, com certo prazer, e sem sentir bate, se arranha e se rasga, com certo prazer, e sem sentir 
qualquer dorqualquer dor..

§§ Hs Hs –– SenteSente--se se excitadoexcitado e e apressadoapressado o o diadia todotodo, , provocaprovoca risosrisos
fáceisfáceis, , todostodos osos sentidossentidos, , comocomo gostargostar e e desgostardesgostar estãoestão
intensificadosintensificados, de , de taltal forma forma queque suassuas manifestaçõesmanifestações devemdevem ser ser 
reprimidasreprimidas..

§§ Hs Hs –– LeveLeve incapacidadeincapacidade parapara fixarfixar osos pensamentospensamentos, logo , logo 
sobrepujadossobrepujados pelapela vontadevontade; um ; um grandegrande apetiteapetite; ; umauma leveleve
coceiracoceira..

§§ A 10 A 10 -- Remói tristezaRemói tristeza ((broodingbrooding sadnesssadness), ), choro freqüentechoro freqüente, com , com 
desejo de solidãodesejo de solidão.. 3838
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§§ A 7 A 7 -- Aversão à sociedadeAversão à sociedade..
§§ A 8  A 8  --Tédio constanteTédio constante..
§§ A 9 A 9 -- Melancólico, Melancólico, egocêntricoegocêntrico, invejoso, obstinado, disposição , invejoso, obstinado, disposição 

intratávelintratável
§§ A 11 A 11 -- Grande tristeza;  torna;  torna--se se descuidadodescuidado ((recklessreckless) consigo ) consigo §§ A 11 A 11 -- Grande tristeza;  torna;  torna--se se descuidadodescuidado ((recklessreckless) consigo ) consigo 

mesmo.mesmo.
§§ A  12  A  12  -- ArrependeArrepende--se dose do passado ((regretsregrets for for thethe pastpast). ). 
§§ A 13  A 13  -- Disposição Disposição suicidasuicida..
§§ A A 20 20 -- Indiferença a tudo que acontece ao seu redorIndiferença a tudo que acontece ao seu redor.
§§ A 21 A 21 -- Os Os pensamentos estão desconexos pensamentos estão desconexos e instáveis

((unfixedunfixed).).
§§ A 22 A 22 -- Confusão das idéiasConfusão das idéias, sensação de estar num delírio , sensação de estar num delírio 

constante.constante. 3939



CURARE CURARE 

§§ HrHr 1 1 -- Indecisão, Indecisão, não deseja pensar ou agir por si mesmonão deseja pensar ou agir por si mesmo.
§§ C      C      -- Incapacidade para pensar e estudar, esquecido, estúpido; sonolento; 

preguiçoso.
§§ A A -- Visões estranhasVisões estranhas, sonambulismo; fala e , sonambulismo; fala e sai da cama durante o sonosai da cama durante o sono..
§§ Hs Hs –– SonhosSonhos desconfortáveisdesconfortáveis à à noitenoite todatoda, , acordaacorda váriasvárias vezesvezes, , sentesente comocomo

se se alguémalguém estivesseestivesse tentandotentando acordáacordá--la…com plenitude la…com plenitude nana vagina.vagina.
§§ Hs Hs –– SonhosSonhos desconfortáveisdesconfortáveis à à noitenoite todatoda, , acordaacorda váriasvárias vezesvezes, , sentesente comocomo

se se alguémalguém estivesseestivesse tentandotentando acordáacordá--la…com plenitude la…com plenitude nana vagina.vagina.
§§ Hs Hs –– AcordaAcorda de de manhãmanhã semsem terter descansadodescansado, , devidodevido a a sonhossonhos estafantesestafantes

(laborious).  (laborious).  
§§ A      A      -- Visões estranhasVisões estranhas, sonambulismo; fala e , sonambulismo; fala e sai da cama durante o sonosai da cama durante o sono..
§§ Hs Hs –– Às 18 Às 18 hshs. . ficafica completamentecompletamente desanimadodesanimado e e deprimidodeprimido, , 

desinteressadodesinteressado (sick of) (sick of) pelapela vidavida, , cansadocansado de de tudotudo, , irritadoirritado, , semsem
esperançaesperança; um humor ; um humor variávelvariável, , ficafica engraçadoengraçado (jesting) e (jesting) e rindorindo e e emem
seguidaseguida chorachora..

§§ Hs Hs –– Logo Logo depoisdepois de de irir dormirdormir, um , um tumultotumulto involuntárioinvoluntário e e descontroladodescontrolado de de 
pensamentospensamentos desconexosdesconexos. . 
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CURARECURARE

§§ A 14 A 14 -- Ansiedade, apreensão, angústia excessiva.Ansiedade, apreensão, angústia excessiva.
§§ A 16 A 16 -- Medo excessivo da morte.Medo excessivo da morte.
§§ A 15 A 15 -- Fica assustado com muita facilidade, isto o faz chorarFica assustado com muita facilidade, isto o faz chorar. . 
§§ A A -- SonhaSonha com com fogofogo e e incêndioincêndio
§§ Hs Hs –– Às 14 Às 14 hshs. Não consegue estudar, sente a cabeça confusa, . Não consegue estudar, sente a cabeça confusa, §§ Hs Hs –– Às 14 Às 14 hshs. Não consegue estudar, sente a cabeça confusa, . Não consegue estudar, sente a cabeça confusa, 

embotamento do intelecto, memória fraca, completamente desanimado, embotamento do intelecto, memória fraca, completamente desanimado, 
sentessentes--se nervoso (se nervoso (crosscross), a menor coisa o irrita, não quer falar ou que ), a menor coisa o irrita, não quer falar ou que 
alguém alguém faléfalé com ela,; sentes os pulmões como se estives muito resfriada.com ela,; sentes os pulmões como se estives muito resfriada.

§§ A  A  -- Sonha com os Sonha com os negócios/assuntos do dia (assuntos do dia (day'sday's business).business).
§§ Hs Hs -- AcordaAcorda de de manhãmanhã semsem terter descansadodescansado, , devidodevido a a sonhossonhos estafantesestafantes

(laborious). (laborious). 
§§ Hs Hs -- SonhosSonhos desconfortáveisdesconfortáveis (uneasy) à (uneasy) à noitenoite todatoda, , acordaacorda váriasvárias vezesvezes, , 

sentindosentindo comocomo se se alguémalguém estivesseestivesse tentandotentando acordáacordá--lo.lo.
§§ Hs Hs -- PicadasPicadas no no estômagoestômago..
§§ A   A   -- SenteSente comocomo se se algumaalguma coisacoisa estivesseestivesse tentandotentando arrancararrancar seusseus olhosolhos..
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CURARECURARE
§§ A  A  -- OtiteOtite internainterna, com , com dordor, , queque levaleva a a pessoapessoa a a loucuraloucura e e aoao suicidiosuicidio..
§§ A  A  -- DorDor escavanteescavante (digging), (digging), acompanhadaacompanhada de de barulhobarulho de de tambortambor, , estalosestalos, , 

explosõesexplosões (detonations) (detonations) nosnos ouvidosouvidos
§§ A  A  -- DificuldadeDificuldade parapara ouvirouvir, com , com grandegrande sensibilidadesensibilidade aoao barulhobarulho..
§§ A  A  -- SurdezSurdez completacompleta. . 
§§ A  A  -- ZumbidosZumbidos e e rugidosrugidos (roaring) (roaring) nosnos ouvidosouvidos, com , com ataquesataques de de surdezsurdez..§§ A  A  -- ZumbidosZumbidos e e rugidosrugidos (roaring) (roaring) nosnos ouvidosouvidos, com , com ataquesataques de de surdezsurdez..
§§ A  A  -- NarizNariz inflamadoinflamado, , sentesente comocomo se se alguémalguém tentasstentass arrancáarrancá--lo (pull it off).lo (pull it off).
§§ A  A  -- SenteSente comocomo um um instrumentoinstrumento pontudopontudo (sharp) (sharp) estivesseestivesse atravessandoatravessando o o 

cérebrocérebro atravésatravés dada raizraiz do do nariznariz. . 
§§ Hs Hs –– SensaçãoSensação de de vaziovazio nana cabeçacabeça, um , um grandegrande esforçoesforço parapara falarfalar; ; sentesente ––se se 

melhormelhor com com osos olhosolhos fechandosfechandos… … sentesente osos intestinhosintestinhos doloridosdoloridos, , 
machucadosmachucados, e , e trembmendotrembmendo

§§ Hs Hs –– NãoNão consegueconsegue ficarficar sentadosentado, , ficafica tontotonto quandoquando tentatenta sustentantasustentanta (hold (hold 
up) a up) a cabeçacabeça, , suspirossuspiros freqüentesfreqüentes, , grandegrande depressãodepressão, , nãonão querquer falarfalar ouou
pensarpensar, , desejadeseja ficarficar completamentecompletamente imóvelimóvel..

§§
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CURARECURARE
§§ HrHr -- AtaxiaAtaxia locomotora progressivalocomotora progressiva..
§§ Hr Hr -- RuidosRuidos nosnos ouvidosouvidos diferentesdiferentes, , comocomo assobiosassobios, , gritosgritos de de animaisanimais..
§§ A  A  -- Não consegue segurar nada com as mãosNão consegue segurar nada com as mãos..
§§ Hr Hr -- Peso de Peso de chumbochumbo nosnos braçosbraços, com , com aumentoaumento dada dificuldadedificuldade parapara tocartocar

piaonopiaono. . 
§§ A  A  -- Grande tendência a Grande tendência a paralisia, especialmente do aparelho motorparalisia, especialmente do aparelho motor. . §§ A  A  -- Grande tendência a Grande tendência a paralisia, especialmente do aparelho motorparalisia, especialmente do aparelho motor. . 
§§ A  A  -- Grande tendência a Grande tendência a paralisia, especialmente do aparelho motorparalisia, especialmente do aparelho motor..
§§ A  A  -- Sente como se Sente como se as juntas estivessem soldadasas juntas estivessem soldadas..
§§ Hs1 Hs1 –– De De manhãmanhã e e aoao meiomeio diadia um um violentoviolento ataqueataque de de palpitaçãopalpitação aoao subirsubir

escadasescadas, com , com grandegrande dispnéiadispnéia …e …e nãonão consegueconsegue falarfalar. . 
§ Hs – Às 8 hs,  cefaléia que piora depois de comer; muito sensível, o menor

aborrecimento o faz chorar. 
§§ A A –– FalaFala confusaconfusa, , vozvoz nasaladanasalada; ; nãonão consegueconsegue maismais falarfalar, , excetoexceto chorarchorar

(cry). (cry). 
§§ A A –– TumoresTumores hemorroidárioshemorroidários muitomuito dolorososdolorosos, com , com agitaçãoagitação, , maumau hormohormo e e 

fraquezafraqueza. . 4343



CURARECURARE
§§ A A –– RetençãoRetenção obstinadaobstinada de de urinaurina, com , com doresdores lacinanteslacinantes e e pulsaçãopulsação nana

bexigabexiga, , comocomo se fosse se fosse quebrarquebrar emem pedaçospedaços. . 
§§ A A –– Desejo sexual, mas sem ereções. Desejo sexual, mas sem ereções. 
§§ A A -- TorcicoloTorcicolo; a ; a cabeçacabeça estáestá viradavirada parapara trástrás, e , e eleele caicai, com , com perdaperda dada

consciênciaconsciência e e rigidezrigidez do do corpocorpo. . consciênciaconsciência e e rigidezrigidez do do corpocorpo. . 
§§ A A –– SensaçãoSensação comocomo se se tivessetivesse um um colarcolar de de ferroferro apertadoapertado emem voltavolta do do 

pescoçopescoço, com , com congestãocongestão e e grandegrande peso peso nana cabeçacabeça..
§§ A A -- DoresDores lancinanteslancinantes nasnas lateraislaterais do do pescoçopescoço, , comocomo se fosse se fosse porpor um um ferroferro..
§§ A A –– SensaçãoSensação comocomo se um peso se um peso estivesseestivesse amarradoamarrado a a cadacada mãomão e e 

estivessemestivessem arrancandoarrancando seusseus braçosbraços dos dos encaixesencaixes..
§§ A A –– AmolecimentoAmolecimento e e grandegrande fragilidadefragilidade das das unhasunhas ((dedosdedos das das mãosmãos). ). 
§§ A A –– DorDor excessivaexcessiva nasnas unhasunhas, , sentesente comocomo se se estivessemestivessem sendosendo torcidastorcidas e e 

arrancadasarrancadas..
§§ A A –– VarizesVarizes nasnas pernaspernas, com , com ardênciaardência e e umauma sensaçãosensação comocomo se se osos péspés

estivessemestivessem arrastandoarrastando balasbalas de de canhãocanhão. . 4444



CURARECURARE

§§ Hs Hs -- ……aoao tentartentar andarandar, , sentesente osos membrosmembros instáveisinstáveis, , andaanda comocomo umauma
pessoapessoa embriagadaembriagada..

§§ Hr Hr -- … … sensaçãosensação comocomo se se houvessemhouvessem pesos pesos dependuradosdependurados nosnos braçosbraços ... ... 
DesejaDeseja esticaresticar osos cotoveloscotovelos, , masmas osos músculosmúsculos dos dos braçosbraços estãoestão doloridosdoloridos… … 
as as doresdores piorampioram no tempo no tempo úmidoúmido.  .  as as doresdores piorampioram no tempo no tempo úmidoúmido.  .  

§§ A A –– MovimentosMovimentos grotescosgrotescos dada cabeçacabeça, , braçosbraços e e pernaspernas, , comocomo nana dançadança de de 
São VitoSão Vito..

§§ A A –– AtaquesAtaques de de rigidezrigidez tetânicatetânica do do corpocorpo todotodo. . 
§§ Hr Hr –– PernasPernas trememtremem e e cedemcedem quandoquando andaanda..
§§ A A –– DesejoDesejo sexual, com furor sexual, com furor uterinouterino, , calorcalor, , pruridoprurido e e queimaçãoqueimação dada vulva.  vulva.  
§§ A A –– FebreFebre, com , com calorcalor geralgeral, se , se retorceretorce inquietoinquieto, , delíriodelírio, , medomedo de de tudotudo queque

brilhabrilha ouou se se mexemexe (stirs). (stirs). 
§§ A A –– PreguiçaPreguiça e e grandegrande indiferençaindiferença. . 
§§ Hr Hr –– PreguçaPreguça, , nãonão gostagosta de de trabalhartrabalhar ouou se se movimentarmovimentar; ; suoressuores noturosnoturos; ; 

repugnânciarepugnância pelopelo atoato sexual. ð sexual. ð VaginitisVaginitis. . 4545



CURARECURARE

§§ A A –– AoAo acordaracordar, , fraquezafraqueza e e prostraçãoprostração, , náuseanáusea e e vômitovômito, , grandegrande dificuldadedificuldade
parapara relembrarrelembrar, , aoao falarfalar e e entenderentender; ; deliriodelirio, , inclinaçãoinclinação parapara se se esticaresticar; ; 
apetiteapetite e e grandegrande sedesede. . 

§§ A A -- DepoisDepois do do coitocoito//abraçoabraço (embrace), (embrace), fraquezafraqueza, , langorlangor e e desejodesejo de de deitardeitar..
§§ A A –– FraquezaFraqueza seguidaseguida de de sonosono, com , com pesadelospesadelos e e sonhossonhos assustadoresassustadores. . 
§§ A A –– Grande Grande fraquezafraqueza dada mentemente e do e do corpocorpo. . §§ A A –– Grande Grande fraquezafraqueza dada mentemente e do e do corpocorpo. . 
§§ A A –– Grande Grande tendênciatendência a a paralisiaparalisia, , especialmenteespecialmente do do aparelhoaparelho motormotor. . 
§§ A A –– Pele Pele excessivamenteexcessivamente sensívelsensível aoao calorcalor, , aoao friofrio e e aoao contatocontato com o com o 

ar. ar. 
§§ A A –– DoresDores repuxantesrepuxantes nosnos músculosmúsculos, , frqüentementefrqüentemente provocadasprovocadas pelopelo

menormenor exercícioexercício. . 
§§ Hs Hs –– SenteSente umauma pressapressa nervosa o nervosa o diadia todotodo; ; esquecidoesquecido; a ; a tardetarde, , sentesente comocomo

se se umauma forte forte cefaléiacefaléia estivesseestivesse se se aproximandoaproximando, , fazfaz umauma longalonga caminhadacaminhada
parapara impedíimpedí--la, la, masmas depoisdepois de de andarandar rapidamenterapidamente durantedurante 15 min 15 min ficafica tontotonto
quandoquando olhaolha parapara objetosobjetos próximospróximos ouou parapara a a águaágua, tem , tem queque olharolhar parapara a a 
freentefreente parapara impedirimpedir estaesta sensaçãosensação. . 4646
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§§ A A –– SonoSono comatosocomatoso, , ouou eleele dormedorme com com osos olhosolhos abertosabertos e e escutaescuta o o barulhobarulho
próximopróximo deledele. . 

§§ A A -- Coma vigil; Coma vigil; sonambulismosonambulismo..
§§ A A –– InsôniaInsônia à à noitenoite ouou um um sonosono muitomuito inquietoinquieto, com , com sustosusto, , chorochoro, , suspirosuspiro e e 

sobressaltosobressalto. . sobressaltosobressalto. . 
§§ A A –– VaiVai dormirdormir tardetarde e e acordaacorda muitomuito cedocedo..
§§ A A -- Sonhos sobre os Sonhos sobre os negócios/assuntos do dia (assuntos do dia (day'sday's businessbusiness).).
§§ A A –– Grande dolorimento do Grande dolorimento do tóraxtórax, , suportasuporta com com dificuldadedificuldade a a pressãopressão do do 

estetoscópioestetoscópio..
§§ A A –– SensaçãoSensação comocomo se o se o abdomeabdome tivessetivesse sidosido espancadoespancado..
§§ Hs Hs -- … … sentesente osos intestinosintestinos doloridosdoloridos e e machucadosmachucados, e tem , e tem queque segurásegurá--

los los durantedurante a a tossetosse e e aoao caminharcaminhar..
§§ A A –– CólicaCólica ardenteardente, , comocomo se um se um ferroferro quentequente tivessetivesse sidosido enfiadoenfiado nosnos

intestinosintestinos, com , com diarréiadiarréia biliosabiliosa e com e com maumau cheirocheiro..
§§ Hs Hs -- ……depressãodepressão, , incapacidadeincapacidade parapara estudarestudar.  .  4747
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§§ A  A  -- DedosDedos inchadosinchados e e rígidosrígidos; ; eleele consegueconsegue abrirabrir as as mãosmãos somentesomente com com 

grandegrande dificuldadedificuldade e com e com sobresasltossobresasltos..
§§ A  A  -- SenteSente comocomo seoseo braçobraço estivesseestivesse sendosendo apertadoapertado emem diferentesdiferentes lugareslugares..
§§ A A -- RetraçõesRetrações freqüentesfreqüentes das das pernaspernas, com , com grandegrande dificuldadedificuldade parapara estendêestendê--

laslas..laslas..
§§ A  A  -- NãoNão suportasuporta qualquerqualquer cobertacoberta sobresobre osos péspés, , queque estãoestão inflamadosinflamados e e 

ardendoardendo. . 
§§ A  A  -- SenteSente comocomo se se tornozelostornozelos estivessemestivessem forçosamenteforçosamente comprimidoscomprimidos e e 

todostodos osos nervosnervos amarradosamarrados (knotted) (knotted) ouou cortadoscortados. . 
§§ Hs Hs –– SenteSente comocomo se se umauma cobinaçãocobinação dormênciadormência e e formigamentoformigamento (tingling), (tingling), 

primeitoprimeito no no braçõbraçõ direitodireito, , emem seguidaseguida maismais generalizadageneralizada……bastantebastante
aborrecedoraaborrecedora; ; sempresempre acompanhadaacompanhada de de dordor regiãoregião basilar. basilar. 
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§§ Num dia de verão, a bela ninfa Num dia de verão, a bela ninfa LiríopeLiríope passeava despreocupada junto passeava despreocupada junto 
ao rio  ao rio  CefisoCefiso, quando as águas se ergueram, enlaçaram, quando as águas se ergueram, enlaçaram--na e a na e a 
possuíram com repentina paixão. possuíram com repentina paixão. 

§§ Durante meses Durante meses LiríopeLiríope carregou dentro de si o fruto daquele amor carregou dentro de si o fruto daquele amor 
indesejado. Sua vida, antes tão feliz e tranqüila, agora era feita de indesejado. Sua vida, antes tão feliz e tranqüila, agora era feita de 
tristezas e cansaço, de lamentos, apenas murmurados pelas sombras tristezas e cansaço, de lamentos, apenas murmurados pelas sombras 
dos bosques.dos bosques.
tristezas e cansaço, de lamentos, apenas murmurados pelas sombras tristezas e cansaço, de lamentos, apenas murmurados pelas sombras 
dos bosques.dos bosques.

§§ Entretanto, quando seu filho nasceu, o rosto de Entretanto, quando seu filho nasceu, o rosto de LiríopeLiríope voltou a se voltou a se 
iluminar com imensa alegria. O menino que recebeu o nome de iluminar com imensa alegria. O menino que recebeu o nome de 
Narciso era  belo e gracioso (Narciso era  belo e gracioso (Narciso lembra STRAM, um ser que Narciso lembra STRAM, um ser que 
também se sente integrado com as matas, como CURtambém se sente integrado com as matas, como CUR) Ansiosa para ) Ansiosa para 
saber se Narciso viveria muitos anos, a jovem procurou o cego saber se Narciso viveria muitos anos, a jovem procurou o cego 
adivinho Tirésias. Ele terá longa vida, respondeuadivinho Tirésias. Ele terá longa vida, respondeu--lhe  o cego, desde lhe  o cego, desde 
que não se conheça nunca. Ninguém entendeu o sentido de suas que não se conheça nunca. Ninguém entendeu o sentido de suas 
palavras palavras (Entender é uma palavra chave para Stram, ele quer ser 
entendido e não se faz entender).
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§§ A obscura resposta do cego caiu no mais completo esquecimento. A obscura resposta do cego caiu no mais completo esquecimento. 
§§ Para os psicólogos ECO simboliza a constante tentativa do espírito Para os psicólogos ECO simboliza a constante tentativa do espírito 

humano para entregarhumano para entregar--se a outrem.se a outrem.
§§ Zeus, cansado de ser vigiado por Hera,  sua  esposa ciumenta,  Zeus, cansado de ser vigiado por Hera,  sua  esposa ciumenta,  

procurou a ninfa ECO, famosa por sua habilidade na arte de conversar procurou a ninfa ECO, famosa por sua habilidade na arte de conversar 
(esta polaridade não apareceu na patogenesia de CUR)(esta polaridade não apareceu na patogenesia de CUR), e pediu, e pediu--lhe lhe (esta polaridade não apareceu na patogenesia de CUR)(esta polaridade não apareceu na patogenesia de CUR), e pediu, e pediu--lhe lhe 
para entreter Hera enquanto ele vivia suas  aventuras amorosas. Um para entreter Hera enquanto ele vivia suas  aventuras amorosas. Um 
pedido de Zeus não podia ser recusado, assim ECO procurou a rainha pedido de Zeus não podia ser recusado, assim ECO procurou a rainha 
do do OlimpoOlimpo, conquistou, conquistou--lhe facilmente a estima e a confiança e pôslhe facilmente a estima e a confiança e pôs--se a se a 
contarcontar--lhe histórias bonitas dos  mortais.lhe histórias bonitas dos  mortais.

§§ Esses  relatos  intermináveis realmente conseguiram distrair Hera Esses  relatos  intermináveis realmente conseguiram distrair Hera 
(HYOS), a ciumenta esposa de Zeus, que durante longo  tempo não (HYOS), a ciumenta esposa de Zeus, que durante longo  tempo não 
mais  se lembrou de vigiar os passos do marido.mais  se lembrou de vigiar os passos do marido. Um dia, entretanto, Um dia, entretanto, 
fosse porque a narrativa de ECO houvesse falhado em  interesse, fosse porque a narrativa de ECO houvesse falhado em  interesse, 
fosse porque alguém a prevenira, a deusa desconfiou que  algo havia fosse porque alguém a prevenira, a deusa desconfiou que  algo havia 
por trás daquela tagarelice por trás daquela tagarelice entedianteentediante e começou a  investigar,  até que e começou a  investigar,  até que 
descobriu a artimanha. descobriu a artimanha. 5050
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§§ Hera voltouHera voltou--se contra a pobre ECO e a castigou, privandose contra a pobre ECO e a castigou, privando--a  daquilo  a  daquilo  
que nela  era o atrativo maior.que nela  era o atrativo maior. "Essa língua que foi para mim "Essa língua que foi para mim 
enganadora, não será  dado mais do que um fraco poder, tu não farás enganadora, não será  dado mais do que um fraco poder, tu não farás 
da palavra senão um uso limitado".da palavra senão um uso limitado".

§§ Seria permitido à Ninfa apenas Seria permitido à Ninfa apenas repetir as frases pronunciadas pelos repetir as frases pronunciadas pelos §§ Seria permitido à Ninfa apenas Seria permitido à Ninfa apenas repetir as frases pronunciadas pelos repetir as frases pronunciadas pelos 
outrosoutros. Ela  perderia  a  identidade, pois só repetiria o que  os  outros . Ela  perderia  a  identidade, pois só repetiria o que  os  outros 
dissessem. Nunca mais poderia contar suas histórias, nunca mais dissessem. Nunca mais poderia contar suas histórias, nunca mais 
poderia poderia comunicar seus sentimentoscomunicar seus sentimentos. Apavorada com o terrível . Apavorada com o terrível 
castigo, ECO ainda tentou dizer alguma coisa para  verificar se a castigo, ECO ainda tentou dizer alguma coisa para  verificar se a 
maldição de Hera se concretizara, mas sua garganta maldição de Hera se concretizara, mas sua garganta não emitiu som não emitiu som 
algum diante da deusa silenciosaalgum diante da deusa silenciosa, e a jovem subitamente , e a jovem subitamente emudecida emudecida 
abandonou o abandonou o OlimpoOlimpo e voltou  para  os bosques chorando a sua e voltou  para  os bosques chorando a sua 
mágoamágoa..
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§§ Duas ninfas, ao verem ECO tão Duas ninfas, ao verem ECO tão triste,  aproximaramtriste,  aproximaram--se dela e se dela e 

começaram a contarcomeçaram a contar--lhe aventuras amorosaslhe aventuras amorosas. Entre . Entre lágrimas, lágrimas, 
esforçandoesforçando--se para falar, ECO apenas repetia tudo o que elas diziamse para falar, ECO apenas repetia tudo o que elas diziam.  .  

§§ Muda e solitáriaMuda e solitária ECO  ECO  passeia pelos campos, pensando no quando passeia pelos campos, pensando no quando 
Hera fora cruelHera fora cruel. Subitamente uma . Subitamente uma figura maravilhosafigura maravilhosa arrancaarranca--lhe de lhe de 
seus soturnos pensamentos.  ECO repara traço por traço a beleza seus soturnos pensamentos.  ECO repara traço por traço a beleza 
daquela  criatura, quando  percebe que está apaixonada. Narciso daquela  criatura, quando  percebe que está apaixonada. Narciso foge, foge, 
ele não  quer o amor de ninguémele não  quer o amor de ninguém, quer ser solitário e se enamora  de si , quer ser solitário e se enamora  de si 
daquela  criatura, quando  percebe que está apaixonada. Narciso daquela  criatura, quando  percebe que está apaixonada. Narciso foge, foge, 
ele não  quer o amor de ninguémele não  quer o amor de ninguém, quer ser solitário e se enamora  de si , quer ser solitário e se enamora  de si 
mesmo.mesmo.

§§ ECO o ECO o persegue e muitas vezes consegue chegar perto depersegue e muitas vezes consegue chegar perto de Narciso, Narciso, 
mas mas faltamfaltam--lhe as palavras para expressar o seu afetolhe as palavras para expressar o seu afeto. . 

§§ Um dia Narciso se Um dia Narciso se distancia dos seus companheiros de caçadistancia dos seus companheiros de caça e e 
pergunta? pergunta? 

§§ -- Há alguém por aqui? Há alguém por aqui? -- No meio da mata a pergunta se desdobra, é a No meio da mata a pergunta se desdobra, é a 
resposta de ECO pensando inutilmente dizer que havia realmente resposta de ECO pensando inutilmente dizer que havia realmente 
alguém, e que esse alguém era ela, cheia de amor e capaz de fazêalguém, e que esse alguém era ela, cheia de amor e capaz de fazê--lo lo 
feliz.feliz.

§§ Narciso Narciso surpresosurpreso, , olha para todos os lados, mas  não  distingue olha para todos os lados, mas  não  distingue 
ninguémninguém.. 5252
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§§ “Venha” e a mesma voz repete o apelo. O jovem “Venha” e a mesma voz repete o apelo. O jovem 
procura entre os arbustos, árvores e flores. procura entre os arbustos, árvores e flores. 

§§ “Por que estão fugindo de  mim?” “Por que estão fugindo de  mim?” 
§§ De dentro do bosque ECO repete: “Por que estão De dentro do bosque ECO repete: “Por que estão §§ De dentro do bosque ECO repete: “Por que estão De dentro do bosque ECO repete: “Por que estão 

fugindo de mim?” fugindo de mim?” 
§§ Nesse Nesse encontro de sonsencontro de sons, os dois jovens , os dois jovens 

continuam vagando pela obscura floresta  até que continuam vagando pela obscura floresta  até que 
chega o cansaço.chega o cansaço.

§§ Numa última tentativa para Numa última tentativa para encontrarencontrar os os 
companheiros, Narciso ainda chama : companheiros, Narciso ainda chama : UnamoUnamo--nosnos. . 

§§ Infelizmente, Narciso é um ser Infelizmente, Narciso é um ser solitáriosolitário.. 5353
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§§ Repetindo o convite que julga ser para si, finalmente ECO Repetindo o convite que julga ser para si, finalmente ECO sai de seu sai de seu 

esconderijoesconderijo, , aproximaaproxima--se do amadose do amado que descansa sobre a relva e tenta  que descansa sobre a relva e tenta  
envolveenvolve--lo num terno abraçolo num terno abraço, mas Narciso , mas Narciso desvencilhadesvencilha--se das mãosse das mãos
aflitas, ergueaflitas, ergue--se  num salto e mergulha na escuridão da matase  num salto e mergulha na escuridão da mata. . 
EnvergonhadaEnvergonhada, desesperada,, desesperada, a ninfa a ninfa se esconde na vegetaçãose esconde na vegetação, , cobre o cobre o 
rosto com folhas para não mostrar as lágrimasrosto com folhas para não mostrar as lágrimas..

§§ A dor e o sofrimento tomam conta do seu frágil corpo. ECO se torna A dor e o sofrimento tomam conta do seu frágil corpo. ECO se torna 
cada vez mais  cada vez mais  magra, mais enrugada, mais tristemagra, mais enrugada, mais triste..cada vez mais  cada vez mais  magra, mais enrugada, mais tristemagra, mais enrugada, mais triste..

§§ Os Os ossos tomam a aparência de pedraossos tomam a aparência de pedra e  ela se transforma em um e  ela se transforma em um 
rochedorochedo. . 

§§ Só Só a voz dos outros ressoa em sua garganta infeliza voz dos outros ressoa em sua garganta infeliz. . 
§§ Eco Eco se encontrava sempre junto de Narcisose encontrava sempre junto de Narciso, e quando este exclamava: , e quando este exclamava: 

“Ai!, Ai!”, esta “Ai!, Ai!”, esta respondia com as mesmas palavrasrespondia com as mesmas palavras..
§§ Ninguém entendeu o sentido de suas palavras (Entender é uma Ninguém entendeu o sentido de suas palavras (Entender é uma 

palavra chave para palavra chave para StramStram, ele quer ser entendido e não se faz , ele quer ser entendido e não se faz 
entendido). A obscura resposta do cego caiu no mais completo entendido). A obscura resposta do cego caiu no mais completo 
esquecimento (Uma resposta sem luz, sem clareza).esquecimento (Uma resposta sem luz, sem clareza).
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§§ 3/4/963/4/96
§§ 29 Anos, Sexo masculino.29 Anos, Sexo masculino.
§§ ObsObs: Por ser considerado um AUTISTA, o primeiro relato foi feito pela mãe : Por ser considerado um AUTISTA, o primeiro relato foi feito pela mãe 

e pelo irmão.e pelo irmão.
§§ RELATO DA MÃE RELATO DA MÃE –– o que me chamou a atenção quando ele nasceu foi o que me chamou a atenção quando ele nasceu foi 

uma uma saliência na união dos ossos da cabeça (tive malária durante a (tive malária durante a uma uma saliência na união dos ossos da cabeça (tive malária durante a (tive malária durante a 
gravidez). Com alguns meses ele gravidez). Com alguns meses ele não aceitava ninguém, só eu servianão aceitava ninguém, só eu servia. Ele . Ele 
chorava muitochorava muito, calando, calando--se só quando estava nos meus braços (lembra se só quando estava nos meus braços (lembra 
CHAM, CINA), ele me CHAM, CINA), ele me fazia carinho o tempo todo, me chamando a atenção , me chamando a atenção 
((provavelmente estava no provavelmente estava no polopolo positivopositivo). ). 

§§ Com Com os de fora era muito difícil o relacionamentoos de fora era muito difícil o relacionamento. . Demorou muito para falarDemorou muito para falar. . 
Quando alguma coisa lhe acontecia ou ficava doente, ele chorava baixinho, Quando alguma coisa lhe acontecia ou ficava doente, ele chorava baixinho, 
de preferência em sua cama. de preferência em sua cama. Eu começava a apontar da cabeça até os pés, Eu começava a apontar da cabeça até os pés, 
até encontrar onde estava doendoaté encontrar onde estava doendo para poder medicápara poder medicá--lo, isto foi até os 7 lo, isto foi até os 7 
anos.anos.

§§ Não sabia se defender e apanhava, Não sabia se defender e apanhava, não dizia nada, nem para mim nem não dizia nada, nem para mim nem 
para os irmãospara os irmãos, não se queixava (, não se queixava (comoHELLcomoHELL), mas ), mas chorava sentidochorava sentido.  .  5555
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§§ Gostava de Gostava de brincadeiras repetitivasbrincadeiras repetitivas, , ele fazia as mesmas ele fazia as mesmas 
coisas muitas vezescoisas muitas vezes ((como CHENcomo CHEN--A, que repete de forma A, que repete de forma 
compulsivacompulsiva). Com os irmãos se sentia muito a vontade dentro ). Com os irmãos se sentia muito a vontade dentro 
de casa, mas era sempre de casa, mas era sempre muito caladomuito calado. Aceitou ir para a . Aceitou ir para a 
escola. Levava a pasta e a lancheira. escola. Levava a pasta e a lancheira. Não abria a pasta e as Não abria a pasta e as 
vezes sentava em cima dela e não escrevia nadavezes sentava em cima dela e não escrevia nada. . No final do No final do vezes sentava em cima dela e não escrevia nadavezes sentava em cima dela e não escrevia nada. . No final do No final do 
segundo semestre a professora me perguntou se eu ensinava segundo semestre a professora me perguntou se eu ensinava 
a lição para ele. Disse que nunca havia lhe ensinado nadaa lição para ele. Disse que nunca havia lhe ensinado nada..

§§ Ela ficou espantada, Ela ficou espantada, pois ele sabia ler e dava as lições todos pois ele sabia ler e dava as lições todos 
os diasos dias. . Só não escrevia, não aceitava de forma algumaSó não escrevia, não aceitava de forma alguma. . 
Depois ele se firmouDepois ele se firmou, , não dependia de mim para fazer tarefasnão dependia de mim para fazer tarefas. . 
Tinha mais Tinha mais facilidade na área de exatasfacilidade na área de exatas. Fez curso de Inglês e . Fez curso de Inglês e 
se formou, mas nunca admitiu falar Inglês.se formou, mas nunca admitiu falar Inglês. Continuou calado, Continuou calado, 
com dificuldade de externar seus sentimentos e de comunicarcom dificuldade de externar seus sentimentos e de comunicar--
se com pessoas de fora, mesmo que fossem criançasse com pessoas de fora, mesmo que fossem crianças. . 

5656



CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Era Era muito arredio ao toque de qualquer pessoamuito arredio ao toque de qualquer pessoa, mesmo do pai, mesmo do pai. . 

Eu era a única pessoa que ele deixava acariciar e  por no colo Eu era a única pessoa que ele deixava acariciar e  por no colo 
(lembra CINA e ANT(lembra CINA e ANT--C).  É muito cuidadoso com tudo que lhe C).  É muito cuidadoso com tudo que lhe 
pertence, sendo pertence, sendo minucioso para guardar roupa, arrumar suas minucioso para guardar roupa, arrumar suas 
gavetasgavetas, sapatos , sapatos sempre limpossempre limpos. Era muito cuidadoso com . Era muito cuidadoso com 
seus brinquedos, não os quebrava. Seu cadernos e livros eram seus brinquedos, não os quebrava. Seu cadernos e livros eram 
limposlimpos e suas tarefas muito bem feitas, até o caderno de e suas tarefas muito bem feitas, até o caderno de limposlimpos e suas tarefas muito bem feitas, até o caderno de e suas tarefas muito bem feitas, até o caderno de 
rascunho era bem organizado. rascunho era bem organizado. 

§§ Passou no vestibular de Engenharia Civil, surpreendendo a Passou no vestibular de Engenharia Civil, surpreendendo a 
todos. Nas provas não admitia colar e nem dava cola, estudava todos. Nas provas não admitia colar e nem dava cola, estudava 
só. só. 

§§ É honesto ao extremo, não veste uma camisa que não seja É honesto ao extremo, não veste uma camisa que não seja 
sua. Parece que sua. Parece que o mundo parou para ele, parece distante, o mundo parou para ele, parece distante, 
como se não percebesse nada a sua volta,como se não percebesse nada a sua volta, e quando e quando 
perguntado sobre algo, nos surpreendia perguntado sobre algo, nos surpreendia respondendo tudo o respondendo tudo o 
que estava acontecendo (como HELL)que estava acontecendo (como HELL). . Aparentemente estava Aparentemente estava 
desligado, mas acompanhava tudo prestando atençãodesligado, mas acompanhava tudo prestando atenção. . 
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§§ Responde Responde muito com monossílabosmuito com monossílabos e ai é rápido. Trabalhou e ai é rápido. Trabalhou 

numa firma que faliu fazendo estágio, desde então não se numa firma que faliu fazendo estágio, desde então não se 
preocupou mais com outro emprego. Quando falo para preocupou mais com outro emprego. Quando falo para 
procurar um emprego ele procurar um emprego ele aponta para os classificados do jornal para os classificados do jornal 
e diz : procure. e diz : procure. 

§§ Continua quieto, quando alguém o aborrece ou o trata mal, Continua quieto, quando alguém o aborrece ou o trata mal, 
dificilmente reage, mas fica falando só, com raiva e baixinhodificilmente reage, mas fica falando só, com raiva e baixinho. . 
Não tem amigos, só sai com os de casa, apesar de ter carteira Não tem amigos, só sai com os de casa, apesar de ter carteira 
dificilmente reage, mas fica falando só, com raiva e baixinhodificilmente reage, mas fica falando só, com raiva e baixinho. . 
Não tem amigos, só sai com os de casa, apesar de ter carteira Não tem amigos, só sai com os de casa, apesar de ter carteira 
de motorista. Só sai sozinho para a Igrejade motorista. Só sai sozinho para a Igreja..

§§ Apesar de ser um homem instruído, Apesar de ser um homem instruído, age como uma criança age como uma criança 
indefesa e sem malíciaindefesa e sem malícia. Ele urinava em qualquer banheiro, mas . Ele urinava em qualquer banheiro, mas 
quando ia evacuar, só o fazia na casa da minha irmã, porque o quando ia evacuar, só o fazia na casa da minha irmã, porque o 
banheiro era parecido com o da minha casa (lembra AMBR, banheiro era parecido com o da minha casa (lembra AMBR, 
LYC). Uma vez LYC). Uma vez não queria tomar o remédionão queria tomar o remédio, o pai chegou a , o pai chegou a 
bater nele, bater nele, mas não tomoumas não tomou. Até hoje ele é assim, . Até hoje ele é assim, quando não quando não 
aceita uma coisa ninguém o convence do contrárioaceita uma coisa ninguém o convence do contrário. Quando . Quando 
pequeno gostava de brinquedos de pequeno gostava de brinquedos de montar, tijolinhos de montar, tijolinhos de 
madeira, plástico, madeira, plástico, sempre quietosempre quieto.  .  
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§§ Apesar de ser um homem instruído, Apesar de ser um homem instruído, age como uma criança age como uma criança 

indefesa e sem malíciaindefesa e sem malícia. Ele urinava em qualquer banheiro, mas . Ele urinava em qualquer banheiro, mas 
quando ia evacuar, só o fazia na casa da minha irmã, porque o quando ia evacuar, só o fazia na casa da minha irmã, porque o 
banheiro era parecido com o da minha casa (lembra AMBR, banheiro era parecido com o da minha casa (lembra AMBR, 
LYC). Uma vez LYC). Uma vez não queria tomar o remédionão queria tomar o remédio, o pai chegou a , o pai chegou a 
bater nele, bater nele, mas não tomoumas não tomou. Até hoje ele é assim, . Até hoje ele é assim, quando não quando não 
aceita uma coisa ninguém o convence do contrárioaceita uma coisa ninguém o convence do contrário. Quando . Quando aceita uma coisa ninguém o convence do contrárioaceita uma coisa ninguém o convence do contrário. Quando . Quando 
pequeno gostava de brinquedos de montar, tijolinhos de pequeno gostava de brinquedos de montar, tijolinhos de 
madeira, plástico, madeira, plástico, sempre quietosempre quieto. . 

§§ Ele  pensa e demora demais para contar algo Ele  pensa e demora demais para contar algo (como HELL). (como HELL). 
Gostava de ficar até tarde observando o pai fabricar móveis, e Gostava de ficar até tarde observando o pai fabricar móveis, e 
quando este precisava de uma ferramenta, calado, quando este precisava de uma ferramenta, calado, ele ele 
colocava a ferramenta necessária nas mãos do paicolocava a ferramenta necessária nas mãos do pai. . É É muito muito 
exigente quanto a hora de tomar banhoexigente quanto a hora de tomar banho. . Às 17 Às 17 hshs,, se não 
estivesse limpo chorava baixinho, muito sentido, sem consolo. chorava baixinho, muito sentido, sem consolo. 
Fica Fica muito irritado quando algum irmão encosta nele ou o tocamuito irritado quando algum irmão encosta nele ou o toca. . 
Quando pequeno não gostava de dormir no escuro por medo, Quando pequeno não gostava de dormir no escuro por medo, 
queria luz. queria luz. 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Com 7 anos chorou Com 7 anos chorou ouvindo uma músicaouvindo uma música. Gosta muito de . Gosta muito de 

música clássica e sacra (lembra THUJ). É música clássica e sacra (lembra THUJ). É muito disciplinado muito disciplinado 
com a alimentação, com os horários e come poucocom a alimentação, com os horários e come pouco. Gosta . Gosta 
muito de assistir esportes na TV, mas muito de assistir esportes na TV, mas nunca quis praticar nunca quis praticar 
nenhumnenhum. Não tem . Não tem vícios e não gosta de bebida alcoólica. e não gosta de bebida alcoólica. nenhumnenhum. Não tem . Não tem vícios e não gosta de bebida alcoólica. e não gosta de bebida alcoólica. 

§§ RELATO DO IRMÃO RELATO DO IRMÃO ––
§§ Ele tem Ele tem um olhar penetrante,um olhar penetrante, de coruja. É mde coruja. É muito arredio com os uito arredio com os 

irmãos,  adorava ver pássaros, coisas que voam. Fala sozinhoirmãos,  adorava ver pássaros, coisas que voam. Fala sozinho. . 
Ele diz muito: Ele diz muito: para! chega!,para! chega!, como se estivesse ouvindo coisas como se estivesse ouvindo coisas 
que não quisesse ouvir. que não quisesse ouvir. Fixa o olharFixa o olhar, vai , vai na direção e não se na direção e não se 
desviadesvia. A música dele é matemática, uma melodia muito limpa, . A música dele é matemática, uma melodia muito limpa, 
clara. É objetivo, clara. É objetivo, não tem o lado subjetivo, paixões, emoçõesnão tem o lado subjetivo, paixões, emoções. . 
Tem reação de autista, Tem reação de autista, é repetitivoé repetitivo..

§§ Vi meu irmão no personagem do filme RAYMAN. Vi meu irmão no personagem do filme RAYMAN. 6060



CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Tem facilidade para idiomas, faz Tem facilidade para idiomas, faz cálculos matemáticos difíceis de  cabeçacálculos matemáticos difíceis de  cabeça.  .  

Respostas  rápidas, secas, de pouca conversaRespostas  rápidas, secas, de pouca conversa. . Muito arredio com as 
pessoas (lembra CIC). Sobressaltos ao (lembra CIC). Sobressaltos ao toque toque (lembra STRY). Fica (lembra STRY). Fica 
desligado, como se cansado de ficar alertadesligado, como se cansado de ficar alerta, , desligadodesligado do mundo (como OP, do mundo (como OP, 
HELL). Extremo zelo com suas coisas, HELL). Extremo zelo com suas coisas, quer encontráquer encontrá--las sempre onde as las sempre onde as 
deixoudeixou. Até . Até escova de dente tem posição para ficar (como GRAPH)escova de dente tem posição para ficar (como GRAPH). . 
Escreve com Escreve com letra de forma e o mesmo formato sempreletra de forma e o mesmo formato sempre.  Era o mais .  Era o mais Escreve com Escreve com letra de forma e o mesmo formato sempreletra de forma e o mesmo formato sempre.  Era o mais .  Era o mais 
organizado (como OLIBorganizado (como OLIB--SAC SAC -- MIND MIND -- DISORDER, DISORDER, sensitivesensitive to) to) da da 
Universidade. Universidade. 

§§ Tem sentimento de posse, o que é dele ninguém põe a mão (como HYOS), Tem sentimento de posse, o que é dele ninguém põe a mão (como HYOS), 
mas só com o que é dele. mas só com o que é dele. Reflexos retardadosReflexos retardados, não segue o ritmo do , não segue o ritmo do 
trânsito, parece que está voando. Tinha muito medo do escuro, ficava na trânsito, parece que está voando. Tinha muito medo do escuro, ficava na 
penumbra (como STRAM). Agora não suporta qualquer luz. penumbra (como STRAM). Agora não suporta qualquer luz. Com  fome era Com  fome era 
incapaz de pedir. Chorava lamentando e a gente tinha que perguntar até incapaz de pedir. Chorava lamentando e a gente tinha que perguntar até 
achar o que ele sentiaachar o que ele sentia.. Ossos da cabeça eram bem divididosOssos da cabeça eram bem divididos. Fica . Fica irritado irritado 
com o carinho dos irmãoscom o carinho dos irmãos, mas gosta de fazer carinho na irmã. Ás vezes é , mas gosta de fazer carinho na irmã. Ás vezes é 
bem bem lento ao fazer as coisas (como HELL)lento ao fazer as coisas (como HELL). . Olhos muito abertos (como Olhos muito abertos (como 
HELL) quando está falando sozinhoHELL) quando está falando sozinho. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
LETRA DE FORMA DO PACIENTE LETRA DE FORMA DO PACIENTE –– OBSERVEI QUE NUNCA USA O OBSERVEI QUE NUNCA USA O 

PRONOME EUPRONOME EU
TiveTive saramposarampo nana infânciainfância, , masmas nãonão lembrolembro emem queque idadeidade; ; tivetive cachumbacachumba

aosaos 12 12 anosanos; ; cataporacatapora aosaos 13 13 anosanos; ; tivetive tambémtambém amigdaliteamigdalite aosaos 21 21 anosanos..

§§ Tenho um problema que me perturba desde os 17 anos. Tenho um problema que me perturba desde os 17 anos. Quando começo Quando começo 
a estudar ou ler qualquer coisaa estudar ou ler qualquer coisa, a princípio consigo me concentrar, , a princípio consigo me concentrar, 
contudo depois de algum tempo, contudo depois de algum tempo, simplesmente fico aéreo, não me simplesmente fico aéreo, não me contudo depois de algum tempo, contudo depois de algum tempo, simplesmente fico aéreo, não me simplesmente fico aéreo, não me 
concentroconcentro..

§§ Sonho acordadoSonho acordado, chego até a , chego até a conversar sozinhoconversar sozinho, e sinto que isto me , e sinto que isto me 
prejudicou bastante ao longo desses anos e tem me prejudicado prejudicou bastante ao longo desses anos e tem me prejudicado 
atualmente. atualmente. 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Durante a vida acadêmica já foi ruim, e influenciará na vida Durante a vida acadêmica já foi ruim, e influenciará na vida 

profissional. Por causa deste problema, fico com medo, me profissional. Por causa deste problema, fico com medo, me 
sinto assim desde que terminei meu curso de engenharia,e sei sinto assim desde que terminei meu curso de engenharia,e sei 
que qualquer que qualquer segundosegundo perdido pode ser prejudicial para mim. perdido pode ser prejudicial para mim. 
Às  vezes me sinto uma pessoa desmotivada, ou até Às  vezes me sinto uma pessoa desmotivada, ou até a pior a pior 
pessoa do mundopessoa do mundo ou ou como se todos estivessem contra mimcomo se todos estivessem contra mim, e , e 
há ocasiões em que penso que é preferível morrer a continuar há ocasiões em que penso que é preferível morrer a continuar há ocasiões em que penso que é preferível morrer a continuar há ocasiões em que penso que é preferível morrer a continuar 
sofrendo (como LAUR). sofrendo (como LAUR). 

§§ Tenho consciência que tenho potencial para desempenhar um Tenho consciência que tenho potencial para desempenhar um 
bom papel na minha vida profissional ou outra coisa que ache bom papel na minha vida profissional ou outra coisa que ache 
interessante para ganhar a vida, contudo, devido a esse interessante para ganhar a vida, contudo, devido a esse 
problema, ao medo que tenho, me sinto inseguro. Sinto que problema, ao medo que tenho, me sinto inseguro. Sinto que 
esse problema, caso persista, vai me atrapalhar em qualquer esse problema, caso persista, vai me atrapalhar em qualquer 
etapa da vida. etapa da vida. Quando sonho acordado, às vezes penso em Quando sonho acordado, às vezes penso em 
sexosexo, outras  , outras  imagino ser uma pessoa de destaque no Brasil e 
até no mundo; outras vezes sinto ressentimento de ex; outras vezes sinto ressentimento de ex--colegas, colegas, 
tanto que  sinto vontade de tirar satisfações, tanto que  sinto vontade de tirar satisfações, de surrar e até de surrar e até 
matarmatar, por algumas vezes ter me , por algumas vezes ter me sentido ofendido por elessentido ofendido por eles. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Quero acabar com isso, e não consigo Quero acabar com isso, e não consigo fazêfazê--lo por conta lo por conta 

própriaprópria. Porém, sei que devo fazê. Porém, sei que devo fazê--lo, pois sei que se continuar lo, pois sei que se continuar 
com isso, com isso, não vou conseguir tomar um rumo na minha vidanão vou conseguir tomar um rumo na minha vida..
Quanto mais cedo acabar com esse problema, melhor será. Quanto mais cedo acabar com esse problema, melhor será. 
Vagamente já pensei em me casar algum dia, porém, há Vagamente já pensei em me casar algum dia, porém, há 
aproximadamente um ano e meio desisti definitivamente dessa aproximadamente um ano e meio desisti definitivamente dessa 
idéia, e ainda fui mais longe,sem emprego, nem mesmo idéia, e ainda fui mais longe,sem emprego, nem mesmo idéia, e ainda fui mais longe,sem emprego, nem mesmo idéia, e ainda fui mais longe,sem emprego, nem mesmo 
namorada devo arranjar. Às vezes imagino que, mesmo que namorada devo arranjar. Às vezes imagino que, mesmo que 
esteja me firmado em alguma profissão, continuarei esteja me firmado em alguma profissão, continuarei solteirosolteiro..

§§ A verdade é que não sinto vontade de casar, nem mesmo A verdade é que não sinto vontade de casar, nem mesmo 
arranjar uma namorada. arranjar uma namorada. Muitas vezes fico em casa sem fazer 
absolutamente nada, , andando de um lado para outroandando de um lado para outro, isto me , isto me 
deixa bastante nervoso, e até inseguro. Não há coisa pior do deixa bastante nervoso, e até inseguro. Não há coisa pior do 
que ficar à  toa, que ficar à  toa, sem saber o que fazersem saber o que fazer. Tive uma rápida . Tive uma rápida 
conversa com minha mãe a respeito desse problema, e me conversa com minha mãe a respeito desse problema, e me 
senti mais confiante em mim mesmo. Me sinto uma pessoa senti mais confiante em mim mesmo. Me sinto uma pessoa 
nervosa, detesto que alguém me  faça nervosa, detesto que alguém me  faça cócegascócegas na sola do pé na sola do pé 
(como KALI(como KALI--C, ZINC). C, ZINC). 

§§
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Muitos me consideram uma pessoa calma, contudo tenho Muitos me consideram uma pessoa calma, contudo tenho 

plena consciência que não sou, pois plena consciência que não sou, pois quando alguma coisa não quando alguma coisa não 
acontece como  gostaria que acontecesse, me altero com acontece como  gostaria que acontecesse, me altero com 
facilidade, ficando furiosofacilidade, ficando furioso. . Às vezes sinto o meu interior Às vezes sinto o meu interior 
agressivo. Às vezes me sinto um pessoa desmotivada, sem agressivo. Às vezes me sinto um pessoa desmotivada, sem 
iniciativa, do tipo que não sabe tomar decisões, sem opinião iniciativa, do tipo que não sabe tomar decisões, sem opinião iniciativa, do tipo que não sabe tomar decisões, sem opinião iniciativa, do tipo que não sabe tomar decisões, sem opinião 
própria, acredito em tudo que ouçoprópria, acredito em tudo que ouço. . Sou impacienteSou impaciente..

§§ Não estou tendo paciência para estudar, ou até brincar com Não estou tendo paciência para estudar, ou até brincar com 
minha irmã, conversar, trabalhar ou minha irmã, conversar, trabalhar ou aprender coisas novasaprender coisas novas
(como HELL). No curso de computação, ao assistir às aulas, às (como HELL). No curso de computação, ao assistir às aulas, às 
vezes fico displicente. O que quero é vezes fico displicente. O que quero é esquecer todas as esquecer todas as 
intrigas que tive no passadointrigas que tive no passado, acabar com problemas que me , acabar com problemas que me 
perturbam, e tomar um perturbam, e tomar um rumo na vidarumo na vida, já disse uma vez que , já disse uma vez que 
queria ser uma pessoa queria ser uma pessoa independente dos meus paisindependente dos meus pais.. Hoje Hoje 
quero isso, e encaro uma realização pessoal como uma quero isso, e encaro uma realização pessoal como uma 
necessidade.  necessidade.  
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Tenho um trauma de infância. Tinha medo de Tenho um trauma de infância. Tinha medo de vasos sanitáriosvasos sanitários, contudo não , contudo não 

dos aparelhos em si, mas da água que se acumulava dentro deles, os dos aparelhos em si, mas da água que se acumulava dentro deles, os 
achava achava grandes demaisgrandes demais, e isso me dava muito medo. Esse medo está , e isso me dava muito medo. Esse medo está 
superado hoje, contudo esse trauma se manifestou em um sonho com superado hoje, contudo esse trauma se manifestou em um sonho com 
vários vasos sanitários, de modo que acordei dele e só consegui dormir de vários vasos sanitários, de modo que acordei dele e só consegui dormir de 
novo depois de aproximadamente uma hora, quando consegui me refazer novo depois de aproximadamente uma hora, quando consegui me refazer 
dele. Há ocasiões, dele. Há ocasiões, quando sou contrariado de alguma forma, em que sinto quando sou contrariado de alguma forma, em que sinto 
vontade de agredir e até de matar. Isso acontece quando imagino ter razão vontade de agredir e até de matar. Isso acontece quando imagino ter razão vontade de agredir e até de matar. Isso acontece quando imagino ter razão vontade de agredir e até de matar. Isso acontece quando imagino ter razão 
de alguma coisa, e quando  alguém me contraria,fico muito irritadode alguma coisa, e quando  alguém me contraria,fico muito irritado. . 

§§ FALANDO COM O PACIENTE FALANDO COM O PACIENTE ––
§§ Ao escrever este relatório senti como se tirasse um peso da consciência. Ao escrever este relatório senti como se tirasse um peso da consciência. 
§§ Não gosto de carne gordurosa, Não gosto de carne gordurosa, leiteleite. . EstouEstou me me recuperandorecuperando de de umauma febrefebre, , 

veioveio àsàs 22 22 hshs, com , com muitomuito calafriocalafrio, , acordeiacordei às3 às3 hshs com o com o relógiorelógio e e nãonão dormidormi
maismais. . ExpectoraçãoExpectoração pretapreta àsàs 7 7 hshs dada manhãmanhã de de hojehoje. . MolezaMoleza no no corpocorpo. . SintoSinto
meumeu ouvidoouvido zumbirzumbir, , comocomo o o estaloestalo de de umauma chicotechicote, , aumentaaumenta e e diminuidiminui nana
mesmamesma horahora. . 

§§ Fico muito incomodado com Fico muito incomodado com ambiente sujoambiente sujo e com e com mau cheiromau cheiro. Sujeira de . Sujeira de 
animal cheira mal, às vezes defecam, urinam, vomitam.animal cheira mal, às vezes defecam, urinam, vomitam.

§§ HELL 200C.HELL 200C.
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Me ofendo quando tenho uma contrariedade muito grandeMe ofendo quando tenho uma contrariedade muito grande. . 

Respeito uma Respeito uma opinião contrária a minha, mas não concordoopinião contrária a minha, mas não concordo. . 
Quando criança me Quando criança me escondia quando brincava, , ainda me ainda me 
escondo quando não quero falar com alguma pessoaescondo quando não quero falar com alguma pessoa (lembra (lembra 
BARBAR--C). C). Tenho mania de me isolar demaisTenho mania de me isolar demais (lembra CIC). (lembra CIC). Sou Sou 
inativo sexualmenteinativo sexualmente.  .  Não deixo que um susto ou notícia ruim Não deixo que um susto ou notícia ruim inativo sexualmenteinativo sexualmente.  .  Não deixo que um susto ou notícia ruim Não deixo que um susto ou notícia ruim 
me atormentem a vidame atormentem a vida. . 

§§ Detesto relato de violênciasDetesto relato de violências. Gosto do tempo nublado e de . Gosto do tempo nublado e de 
contemplar o por do sol. Às vezes contemplar o por do sol. Às vezes sou displicentesou displicente, gostaria de , gostaria de 
acabar com isto. acabar com isto. Há ocasiões em que simplesmente não sei o Há ocasiões em que simplesmente não sei o 
que fazerque fazer, , e isto me deixa muito inseguro, mas acabo tomando e isto me deixa muito inseguro, mas acabo tomando 
uma decisão. Me sinto uma decisão. Me sinto superiorsuperior quando algo está bem ao meu quando algo está bem ao meu 
alcance e  posso resolvêalcance e  posso resolvê--lo bem. lo bem. Me falta iniciativaMe falta iniciativa. . Não gosto Não gosto 
de esportes violentosde esportes violentos. . 

§§ Me isolo muitoMe isolo muito.  .  
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ FALANDO COM O PACIENTE FALANDO COM O PACIENTE ––
§§ Ao escrever este relatório senti como se tirasse um peso da consciência. Ao escrever este relatório senti como se tirasse um peso da consciência. 
§§ Não gosto de carne gordurosa, Não gosto de carne gordurosa, leiteleite. . EstouEstou me me recuperandorecuperando de de umauma febrefebre, , 

veioveio àsàs 22 22 hshs, com , com muitomuito calafriocalafrio, , acordeiacordei às3 às3 hshs com o com o relógiorelógio e e nãonão dormidormi
maismais. . ExpectoraçãoExpectoração pretapreta àsàs 7 7 hshs dada manhãmanhã de de hojehoje. . MolezaMoleza no no corpocorpo. . SintoSinto
meumeu ouvidoouvido zumbirzumbir, , comocomo o o estaloestalo de de umauma chicotechicote, , aumentaaumenta e e diminuidiminui nana
mesmamesma horahora. . 

§§ Fico muito incomodado com Fico muito incomodado com ambiente sujoambiente sujo e com e com mau cheiromau cheiro. Sujeira de . Sujeira de 
animal cheira mal, às vezes defecam, urinam, vomitam.animal cheira mal, às vezes defecam, urinam, vomitam.

§§ HELL 200C.HELL 200C.
§§ 2/6/972/6/97
§§ UrineiUrinei duasduas vezesvezes durantedurante o o sonosono. . EstoouEstoou demorandodemorando parapara dormirdormir e e 

acordandoacordando cedocedo. . AlternaAlterna a a obstruçãoobstrução nasal antes de nasal antes de levantarlevantar dada camacama. . JáJá
nãonão pensopenso maismais emem me me vingarvingar de de ninguémninguém, , ficavaficava com com sentimentosentimento de culpa de culpa 
depoisdepois. . 

§§ 12/8/9712/8/97
§§ PensavaPensava queque urinavaurinava durantedurante o o sonosono, , masmas era era ejaculaçãoejaculação acompanhadaacompanhada de de 

sonhossonhos, , masmas parouparou de de virvir. . EstouEstou estudandoestudando parapara concursoconcurso. . AindaAinda tem tem horahora
queque fico fico distantedistante demaisdemais, , forafora dada realidaderealidade, , comocomo se se estivesseestivesse dormindodormindo, , 
com com dificuldadedificuldade parapara me me concentrarconcentrar. . TenhoTenho tidotido boas boas melhorasmelhoras, do costume , do costume 
de de conversarconversar sozinhosozinho, dos , dos pensamentospensamentos agressivosagressivos, , pensopenso queque nãonão vale a vale a 
penapena. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ 2/10/96 2/10/96 -- 6 meses depois.6 meses depois.
§§ Começou a diminuir o calorão, Começou a diminuir o calorão, queimação na cabeçaqueimação na cabeça. Quando olhava para . Quando olhava para 

fluorescentes via um amarelo esverdeado e um pouco embaçado. Tenho fluorescentes via um amarelo esverdeado e um pouco embaçado. Tenho 
sinusite, há 8 anos respiração sinusite, há 8 anos respiração dificildificil, alternam as narinas. Tenho passado , alternam as narinas. Tenho passado 
bem, tem hora que o nariz entope, piora quando paro,  melhoro da bem, tem hora que o nariz entope, piora quando paro,  melhoro da 
respiração quando faço caminhada (modalidade contrária a da mat. med.). respiração quando faço caminhada (modalidade contrária a da mat. med.). 
Expectoro um pouco. Tive ardor no ânus. Expectoro um pouco. Tive ardor no ânus. Me lembro de uma briga de cães Me lembro de uma briga de cães Expectoro um pouco. Tive ardor no ânus. Expectoro um pouco. Tive ardor no ânus. Me lembro de uma briga de cães Me lembro de uma briga de cães 
que aconteceu na frente de casa. Depois disso fiquei pensando pouco, e que aconteceu na frente de casa. Depois disso fiquei pensando pouco, e 
me senti muito mal, fiquei nervoso como se estivesse brigando com outrem, me senti muito mal, fiquei nervoso como se estivesse brigando com outrem, 
me senti bastante agredido com istome senti bastante agredido com isto. . 

§§ Não agüento ver violência, tiro, pancadariaNão agüento ver violência, tiro, pancadaria. . 
§§ O que quero mesmo é viver O que quero mesmo é viver sem ressentimentosem ressentimento algum,  há muito conclui algum,  há muito conclui 

que viver com ressentimento, mágoa ou ódio não é bom. Quero ser que viver com ressentimento, mágoa ou ódio não é bom. Quero ser 
independenteindependente, tanto financeiramente quanto como pessoa, quero dizer, , tanto financeiramente quanto como pessoa, quero dizer, não não 
depender de pai e mãedepender de pai e mãe o tempo todo. Não só quero, como necessito. Sinto o tempo todo. Não só quero, como necessito. Sinto 
vontade de brigar ou tirar satisfaçõesvontade de brigar ou tirar satisfações. Não sei revidar ou me defender . Não sei revidar ou me defender 
verbalmente. verbalmente. 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Fico Fico o tempo quase todo em casao tempo quase todo em casa. Me sinto . Me sinto como se alguém como se alguém 

me ofendesse ou me sugerisse uma coisa bastante absurda, e  me ofendesse ou me sugerisse uma coisa bastante absurda, e  
relutasse com toda a minha forçarelutasse com toda a minha força, e por isso  sinto , e por isso  sinto como se como se 
quisesse brigar, ou deixar essa pessoa bem machucada, de quisesse brigar, ou deixar essa pessoa bem machucada, de 
modo que ficasse bastante alterado, querendo responder à modo que ficasse bastante alterado, querendo responder à 
altura, vontade de botáaltura, vontade de botá--lo para fora, nem que seja à forçalo para fora, nem que seja à força. . Por Por 
esta razão passo algumas momentos esta razão passo algumas momentos conversando sozinhoconversando sozinho, , 
querendo afastar de minha memória aquela pessoa que me querendo afastar de minha memória aquela pessoa que me 
esta razão passo algumas momentos esta razão passo algumas momentos conversando sozinhoconversando sozinho, , 
querendo afastar de minha memória aquela pessoa que me querendo afastar de minha memória aquela pessoa que me 
agrediu no passadoagrediu no passado. . 

§§ Há muito Há muito conclui que faculdade não dá lição de moral e bons conclui que faculdade não dá lição de moral e bons 
costumescostumes, muito menos ética cristã. Tenho a opinião que, , muito menos ética cristã. Tenho a opinião que, 
como pessoa, como pessoa, sai daquele lugar pior do que entrei, , uma pessoa 
menos acessível do que era, sinto vontade de , sinto vontade de ajudar ajudar qualquer qualquer 
pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade, pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade, 
porém porém me sinto impotente para realizar tal feitome sinto impotente para realizar tal feito. . Há momentos Há momentos 
que, no meu íntimo, sinto que, no meu íntimo, sinto vontade  de brigar com todo mundovontade  de brigar com todo mundo, , 
e e até mesmo ir embora de casa, brigar tanto com pai quanto até mesmo ir embora de casa, brigar tanto com pai quanto 
com mãe e irmãos por ofensas passadascom mãe e irmãos por ofensas passadas. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Me lembro de uma cena da atual novela das oito, em que uma Me lembro de uma cena da atual novela das oito, em que uma 

mulhermulher fazia fazia pressão psicológicapressão psicológica sobre sua sobre sua suasua irmã, após uma irmã, após uma 
conversa. conversa. Não agüentei ficar na sala, de tão nervoso que Não agüentei ficar na sala, de tão nervoso que 
fiquei, senti vontade de bater em qualquer pessoa que fiquei, senti vontade de bater em qualquer pessoa que 
houvesse pela frentehouvesse pela frente. . Imagino alguém investindo para cima de Imagino alguém investindo para cima de houvesse pela frentehouvesse pela frente. . Imagino alguém investindo para cima de Imagino alguém investindo para cima de 
minmin para me bater e  penso em reagir com extrema violência, para me bater e  penso em reagir com extrema violência, 
tanto que sinto vontade de espancar esse indivíduo até que tanto que sinto vontade de espancar esse indivíduo até que 
morra. morra. 

§§ Esse indivíduo pode ser gente de dentro ou de fora de casaEsse indivíduo pode ser gente de dentro ou de fora de casa. . 
Lembro de alguns exLembro de alguns ex--colegas de ginásio que fizeram colegas de ginásio que fizeram 
brincadeiras das quais não gostei e de alguns brincadeiras das quais não gostei e de alguns que ameaçaram que ameaçaram 
me baterme bater. . Tenho vontade de matáTenho vontade de matá--los um a um na mesma hora los um a um na mesma hora 
em que os em que os encontrarencontrar, de modo a não deixar pistas., de modo a não deixar pistas. 7171



CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Colegas de ginásio e 2º grau. Há ocasiões em que imaginei um Colegas de ginásio e 2º grau. Há ocasiões em que imaginei um 

exex--colega de faculdade colega de faculdade me chamando de doido, e fosse até ele me chamando de doido, e fosse até ele 
para tirar satisfações, desafiandopara tirar satisfações, desafiando--oo. Tendência a . Tendência a me consumir me consumir 
demais com qualquer cena que me agridademais com qualquer cena que me agrida ou alguém rindo da ou alguém rindo da 
desgraça dos outros. Estive me observando, e estive sentindo desgraça dos outros. Estive me observando, e estive sentindo 
queimações na garganta, queimações fracas, porém me queimações na garganta, queimações fracas, porém me 
incomodando e quando a queimação ficava mais forte sentia incomodando e quando a queimação ficava mais forte sentia 
vontade de vomitar, vontade de vomitar, um vômito quente, como se minha boca um vômito quente, como se minha boca 
fosse a cratera de um vulcão e o vômito fosse uma lavafosse a cratera de um vulcão e o vômito fosse uma lava. . fosse a cratera de um vulcão e o vômito fosse uma lavafosse a cratera de um vulcão e o vômito fosse uma lava. . 
Melhorei muito da Melhorei muito da erupçãoerupção. . 

§§ Diminuiu bastante o medo de altura. Diminuiu bastante o medo de altura. Me arrepiava todo quando Me arrepiava todo quando 
olhava para cima, da varanda de um prédio, para baixo nem olhava para cima, da varanda de um prédio, para baixo nem 
tanto, como se eu fosse despencar da varanda. Tenho tanto, como se eu fosse despencar da varanda. Tenho 
conversado mais com as  pessoasconversado mais com as  pessoas, , assunto esportivo, assunto esportivo, 
religioso, político, policial. religioso, político, policial. 

§§ Leio a bíblia Leio a bíblia toda noite. Assisto bastante documentários sobre . Assisto bastante documentários sobre 
exploradoresexploradores, , NationalNational GeographicGeographic. Gosto de . Gosto de planejarplanejar para para 
depois tomar providência. depois tomar providência. Não gosto de praticar tiro ao alvo no Não gosto de praticar tiro ao alvo no 
escuroescuro. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

§ Melhorei muito da concentração na escola. Os pensamentos 
sobre sexo diminuíram bastante. Quando tiro os  chinelos ou . Quando tiro os  chinelos ou 
deito na cama, tenho necessidade de proteger a sola dos pés, deito na cama, tenho necessidade de proteger a sola dos pés, 
como se tivesse como se tivesse medo de alguém vir fazer cócegas, isto , isto 
melhorou bastante. melhorou bastante. Já não penso em me vingar de ninguém, , melhorou bastante. melhorou bastante. Já não penso em me vingar de ninguém, , 
antes ficava com antes ficava com sentimento de culpasentimento de culpa..

§§ Tenho tido Tenho tido uma melhor consciência do que eu faço. Melhorei uma melhor consciência do que eu faço. Melhorei 
bastante do costume de conversar sozinho. Melhorei dos bastante do costume de conversar sozinho. Melhorei dos 
pensamentos agressivos, vejo que não vale a pena. Não tenho pensamentos agressivos, vejo que não vale a pena. Não tenho 
mais vontade de matar, pensava em vingar frente a frente ou mais vontade de matar, pensava em vingar frente a frente ou 
pelas costas. Não paro de fazer planos de realização pelas costas. Não paro de fazer planos de realização 
profissional depois do remédioprofissional depois do remédio.
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ PensavaPensava queque tinhatinha um tumor no um tumor no cérebrocérebro e e sósó tivessetivesse 3 3 ouou 4 4 

mesesmeses de de vidavida –– desdedesde a a faculdadefaculdade, , diminuiudiminuiu bastantebastante a a 
freqüênciafreqüência. A . A vontadevontade de de brigarbrigar melhoroumelhorou bastantebastante. . NãoNão tenhotenho
tidotido maismais vontadevontade de de matarmatar. . PensavaPensava emem vingarvingar frentefrente a a frentefrente
ouou pelaspelas costascostas. . DemoroDemoro bastantebastante parapara dormirdormir, fico , fico pensandopensando
um um bombom tempo tempo emem músicamúsica, , piadapiada. . ComeceiComecei a a melhorarmelhorar a a 
caligrafiacaligrafia com 15 com 15 anosanos quandoquando resolviresolvi escreverescrever com com letraletra de de 
forma, forma, sousou caprichosocaprichoso, , minhaminha letraletra é é umauma caligrafiacaligrafia técnicatécnica. . 
VouVou prestarprestar concursoconcurso, , nãonão paroparo de de bolarbolar planosplanos de de realizaçãorealizaçãoVouVou prestarprestar concursoconcurso, , nãonão paroparo de de bolarbolar planosplanos de de realizaçãorealização
profissionalprofissional. . IstoIsto começoucomeçou depoisdepois do do tratamentotratamento. . 

§§ Tenho saído muito pouco, sou de pouca conversa, me sinto Tenho saído muito pouco, sou de pouca conversa, me sinto 
perdido no meio de muita gente, não me sinto muito bem, pior perdido no meio de muita gente, não me sinto muito bem, pior 
se for desconhecida a primeira vistase for desconhecida a primeira vista. . 

§§ Não tenho praticado nenhum esporteNão tenho praticado nenhum esporte. . Tenho ficado muito a Tenho ficado muito a 
mercê da minha mãe, do meu pai. Fico muito em casa. mercê da minha mãe, do meu pai. Fico muito em casa. 
Estranho demais se é pessoa é desconhecidaEstranho demais se é pessoa é desconhecida. Não gosto de . Não gosto de 
cãescães, pretendo não ter nenhum animal em casa, dá trabalho, , pretendo não ter nenhum animal em casa, dá trabalho, 
faz faz muita sujeiramuita sujeira..

§§ CIC 200 CCIC 200 C
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ 6/11/96 6/11/96 -- 30 dias depois.30 dias depois.
§§ Não posso com comida gordurosa. Tive diarréia e vômito e dor abaixo do Não posso com comida gordurosa. Tive diarréia e vômito e dor abaixo do 

umbigo, melhorei com  espinheira divina. Quando fico muito tempo em casa umbigo, melhorei com  espinheira divina. Quando fico muito tempo em casa 
fico numa ansiedade muito grande, fico numa ansiedade muito grande, procurando o que fazerprocurando o que fazer. Estou quase . Estou quase 
sem sem programaprograma, saindo muito pouco. Estou saindo à tarde para resolver , saindo muito pouco. Estou saindo à tarde para resolver 
negóciosnegócios, tenho sonhado pouco. Passa muita coisa na idéia, , tenho sonhado pouco. Passa muita coisa na idéia, sexosexo, mas não , mas não 
faço. Continuo com faço. Continuo com ressentimento de alguns colegas do passado (ofensas ressentimento de alguns colegas do passado (ofensas 
em geralem geral). Sei o que é isto, é por ). Sei o que é isto, é por ficar muito tempo parado em casa. em geralem geral). Sei o que é isto, é por ). Sei o que é isto, é por ficar muito tempo parado em casa. 
Viajando dá para descansar bastante a cabeça..

§§ Mais disposição para trabalhar, vontade de querer fazer alguma coisa e não Mais disposição para trabalhar, vontade de querer fazer alguma coisa e não 
tenho o que fazer. Sinusite se manifesta quando estou parado ou tenho o que fazer. Sinusite se manifesta quando estou parado ou quando quando 
tomo ventotomo vento..

§§ CINA 200 CCINA 200 C
§§ 17/12/96 17/12/96 -- 40 dias depois.40 dias depois.
§§ Tenho acordado às 4,3Tenho acordado às 4,3--5 5 hshs e não tenho dormido mais. Sinto dificuldade e não tenho dormido mais. Sinto dificuldade 

com a respiração ora na narina direita, ora na esquerda, pioro depois que  com a respiração ora na narina direita, ora na esquerda, pioro depois que  
levanto, levanto, melhoro durante o dia quando caminhomelhoro durante o dia quando caminho, mas ainda , mas ainda persistepersiste. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Penso em mulher (lembra ABSIN), às vezes ainda tenho Penso em mulher (lembra ABSIN), às vezes ainda tenho 

pensamentos agressivos de quebrar a cara de colegas que não pensamentos agressivos de quebrar a cara de colegas que não 
vejo há muito tempo por ofensas passadasvejo há muito tempo por ofensas passadas, piora quando fico , piora quando fico 
quieto.quieto.

§§ Às vezes me sinto Às vezes me sinto muito imperativomuito imperativo. No curso ainda fico muito . No curso ainda fico muito 
aéreo, como que sonhando acordado,  aéreo, como que sonhando acordado,  quando retomo já se 
passaram de 15 a 30 minutos. Sinto que isso me prejudica . Sinto que isso me prejudica passaram de 15 a 30 minutos. Sinto que isso me prejudica . Sinto que isso me prejudica 
demaisdemais..

§§ Me sinto bem distante do mundo, da realidade, quando retorno Me sinto bem distante do mundo, da realidade, quando retorno 
a mim já perdi tempo demaisa mim já perdi tempo demais. . Atrapalha o aprendizado.Atrapalha o aprendizado.

§§ Quero fazer um curso de Quero fazer um curso de torneiro mecânico para ajudar meu torneiro mecânico para ajudar meu 
paipai. Vem pensamento ruim devido a ociosidade, fico parado em . Vem pensamento ruim devido a ociosidade, fico parado em 
casa. casa. Não dou o devido valor em mim. Às vezes Às vezes penso em 
quebrar a cara de alguém e até em matar,  mas já vejo que isto 
não é certo.
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Uma tendência para me isolar, não sinto vontade de Uma tendência para me isolar, não sinto vontade de 

conversar, não me sinto bem em multidão, me sinto conversar, não me sinto bem em multidão, me sinto 
embaraçado, perdido com pessoa desconhecida.embaraçado, perdido com pessoa desconhecida. A A 
melhor coisa que tem que acontecer comigo é melhor coisa que tem que acontecer comigo é ocupar ocupar 
meu tempo, arranjar um meio de ganhar a vida, meu tempo, arranjar um meio de ganhar a vida, 
trabalhar, dormir com a consciência tranqüilatrabalhar, dormir com a consciência tranqüila e e no dia no dia trabalhar, dormir com a consciência tranqüilatrabalhar, dormir com a consciência tranqüila e e no dia no dia 
seguinte partir para a vidaseguinte partir para a vida. Tento ser muito calmo, . Tento ser muito calmo, 
mas  sou muito tenso. mas  sou muito tenso. Aprendi a me  conhecer Aprendi a me  conhecer 
melhormelhor. Quando . Quando nervoso não consigo fazer nadanervoso não consigo fazer nada. . 
Tranqüilo faço as coisas com relativa facilidade. Tranqüilo faço as coisas com relativa facilidade. 
CURARE 200 CCURARE 200 C
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Sintomas do Repertório: Sintomas do Repertório: 
§§ 1 1 -- COMPANHIA COMPANHIA -- aversão aversão -- olhar das pessoas, evita olhar das pessoas, evita -- fechafecha--

se em si mesmo. (isto lembra um autismo, diagnóstico que o se em si mesmo. (isto lembra um autismo, diagnóstico que o 
paciente já tinha)paciente já tinha)

§§ 2 2 –– ILUSÕES ILUSÕES -- sujo, tudo está sujo, tudo está 
§§ 3 3 -- GRANDEZA, desejo de  GRANDEZA, desejo de  
§§ 4 4 -- MATAR, desejo de MATAR, desejo de §§ 4 4 -- MATAR, desejo de MATAR, desejo de 
§§ 5 5 -- FALAM, quando lhe FALAM, quando lhe –– aversãoaversão
§§ 6 6 -- INDECISÃO INDECISÃO 

§§ 7 7 –– PERVERSA (WCKED), PERVERSA (WCKED), disposiçãodisposição

§§ 8 8 -- AMBIÇÃO AMBIÇÃO -- aumentadaaumentada

§§ 9 9 -- DESAJEITADO DESAJEITADO –– coisascoisas, , deixadeixa caircair as (as (allenallen))

§§ 10 10 –– ILUSÕES ILUSÕES –– nojentonojento, , tudotudo pareceparece

§§ 12 12 –– TÉDIOTÉDIO

§§ 12 12 –– MEDO MEDO –– caircair, de, de
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ 31/1/97 31/1/97 -- 45 dias depois45 dias depois
§§ Acabou a sinusite, praticamente não acordo mais durante a Acabou a sinusite, praticamente não acordo mais durante a 

madrugada. Estou ajudando meu irmão na oficina. A gente dá madrugada. Estou ajudando meu irmão na oficina. A gente dá 
opinião na obra, mas meu pai não aceitaopinião na obra, mas meu pai não aceita. . 

§ Coçava pernas e braços quando saia do banho quente e tomava pernas e braços quando saia do banho quente e tomava ar ar 
frescofresco. De vez em quando espirro pela manhã, um pouco à tarde. Já . De vez em quando espirro pela manhã, um pouco à tarde. Já 
sonhei coisas que aconteceram no dia seguintesonhei coisas que aconteceram no dia seguinte..sonhei coisas que aconteceram no dia seguintesonhei coisas que aconteceram no dia seguinte..

§§ Quando criança tinha muito medo de banheiro público, de aranha Quando criança tinha muito medo de banheiro público, de aranha 
com pernas compridas, altura, é pior quando olho para cima, estando com pernas compridas, altura, é pior quando olho para cima, estando 
no 7º andar na varanda, me dá um arrepio. Tinha medo da água de no 7º andar na varanda, me dá um arrepio. Tinha medo da água de 
sanitário, achava muito grande.sanitário, achava muito grande.

§§ Gosto de vegetais, não gosto de alimentação  gordurosa, já tive Gosto de vegetais, não gosto de alimentação  gordurosa, já tive 
vômitos, náuseas. vômitos, náuseas. 

§ Melhorei muito da concentração no curso, ficava pensando em sexo, 
em viajar de avião.

§§ Tinha medo de fracassar em algum Tinha medo de fracassar em algum investimento financeiro.investimento financeiro.
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Não gostava de apelido,  era Não gostava de apelido,  era maldade dos colegas, me chamavam de , me chamavam de 

““cuequinhacuequinha no no cúcú”, de  “mãozinha virada”. ”, de  “mãozinha virada”. Gostei de viajar para Recife. A para Recife. A 
gente dá opinião na obra, mas meu pai não aceita. . 

§§ CURARE 1000 C.CURARE 1000 C.
§§ 2/6/97 2/6/97 –– 180 180 diasdias depoisdepois
§§ UrineiUrinei duasduas vezesvezes durantedurante o o sonosono. . EstoouEstoou demorandodemorando parapara dormirdormir e e 

acordandoacordando cedocedo. . JáJá nãonão pensopenso maismais emem me me vingarvingar de de ninguémninguém, , ficavaficava com com 
sentimentosentimento de culpa de culpa depoisdepois. . sentimentosentimento de culpa de culpa depoisdepois. . 

§§ 12/8/97 12/8/97 –– 70 70 diasdias depoisdepois
§§ PensavaPensava queque urinavaurinava durantedurante o o sonosono, , masmas era era ejaculaçãoejaculação acompanhadaacompanhada de de 

sonhossonhos, , masmas parouparou de de virvir. . EstouEstou estudandoestudando parapara concursoconcurso. . AindaAinda tem tem horahora
queque fico fico distantedistante demaisdemais, , fora da realidade, como se estivesse dormindo, 
com dificuldade para me concentrar. . TenhoTenho tidotido boas boas melhorasmelhoras, do costume , do costume 
de de conversarconversar sozinhosozinho, dos , dos pensamentos agressivos, , JáJá pensopenso istoisto queque nãonão
vale a vale a penapena. . 

§§ 1/10/97 1/10/97 –– 120 120 diasdias depoisdepois
§§ EsfriamEsfriam as as extremidadesextremidades: : mãosmãos, , péspés, , nariznariz, , orelhasorelhas ((lembralembra CIST). CIST). DorDor de de 

ouvidoouvido porpor mergulharmergulhar emem águaágua quentequente. . SuorSuor fácilfácil quandoquando caminhocaminho debaixodebaixo
do do sol fortesol forte. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ NOVO RELATÓRIO ESCRITO PELO NOVO RELATÓRIO ESCRITO PELO 

PACIENTE. PACIENTE. 

§§ Observe a Observe a mudançamudança, , deixadeixa de de escreverescrever
sempresempre com com letrasletras maíusculasmaíusculas e e passapassa a a sempresempre com com letrasletras maíusculasmaíusculas e e passapassa a a 
usarusar o o pronomepronome EU.EU.

§§
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ Continuo, Continuo, aindaainda queque raramenteraramente, , ejaculandoejaculando durantedurante o o sonosono, , 

quandoquando tenhotenho sonhossonhos eróticoseróticos..

§§ HáHá maismais de de doisdois anosanos um um colegacolega se se dirigiudirigiu parapara mimmim , , 
perguntouperguntou sobresobre a a famíliafamília e e faloufalou verdadeirosverdadeiros desaforosdesaforos parapara
um um rapazrapaz queque estavaestava a a minhaminha direitadireita. . SóSó nãonão consigoconsigo esqueceresquecer
issoisso..

§§ JáJá penseipensei emem espancáespancá--lo com lo com todatoda minhaminha forçaforça, , jájá penseipensei emem§§ JáJá penseipensei emem espancáespancá--lo com lo com todatoda minhaminha forçaforça, , jájá penseipensei emem
matámatá--lo e lo e jájá imagineiimaginei porpor diversasdiversas vezesvezes queque eleele estivesseestivesse
sendosendo juradojurado de de mortemorte porpor umauma organizaçãoorganização criminosacriminosa, , alémalém
de de quererquerer tirartirar satisfaçõessatisfações com com eleele. Às . Às vezesvezes sintosinto raivaraiva e e 
outrasoutras eueu sintosinto penapena dele.dele.

§§ AlgumasAlgumas vezesvezes sintosinto iraira de um de um irmãoirmão. . ImaginoImagino eleele me me ameaçarameaçar
com um com um socosoco e e emem seguidaseguida eueu o o jurojuro de de mortemorte..

§§ Às Às vezesvezes imaginoimagino a a seguinteseguinte situaçãosituação, é , é comocomo se se eueu tivessetivesse
conhecidoconhecido umauma moçamoça, , dada qualqual eueu nãonão gosteigostei, , pelopelo fatofato deladela nãonão
prestarprestar, , muitosmuitos a a minhaminha voltavolta insisteminsistem queque eueu case com case com elaela, , 
porémporém eueu relutoreluto com com todastodas as as minhasminhas forçasforças. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

§§ QuandoQuando eueu estudoestudo ouou fico fico paradoparado, , frqüentementefrqüentemente pensopenso emem sexosexo. Me . Me 
lembrolembro queque vi vi umauma fotografiafotografia de de mulhermulher nuanua pelapela primeiraprimeira vezvez quandoquando eueu
tinhatinha oitooito anosanos de de idadeidade. . DevoDevo issoisso tambémtambém porpor terter folheadofolheado revistasrevistas
pornográficaspornográficas e e vistovisto, , aindaainda queque de de relancerelance, , cenascenas de de filmesfilmes eróticoseróticos. . HáHá
ocasiõesocasiões emem queque me me vejovejo a a frentefrente de de umauma orquestraorquestra filarmônicafilarmônica, , fazendofazendo
umauma apresentaçãoapresentação expetacularexpetacular ((lembralembra IODOF), e IODOF), e outrasoutras emem queque me me umauma apresentaçãoapresentação expetacularexpetacular ((lembralembra IODOF), e IODOF), e outrasoutras emem queque me me 
imaginoimagino um um grandegrande jogadorjogador de de futebolfutebol ((lembralembra COB). COB). PersistePersiste, , aindaainda queque
raramenteraramente, o , o hábitohábito de de conversarconversar sozinhosozinho. . 

§§ 11/12/97 11/12/97 –– 40 40 diasdias depoisdepois
§§ TenhoTenho melhoradomelhorado bastantebastante dada iraira, , deudeu parapara refletirrefletir bastanebastane. . PraticamentePraticamente

acabouacabou a a melancoliamelancolia. . MeuMeu humor humor melhoroumelhorou bastantebastante. O . O ânimoânimo de de vezvez emem
quandoquando abaixaabaixa. . UmaUma tendênciatendência parapara desanimardesanimar muitomuito quandoquando umauma coisacoisa
nãonão dádá certocerto. . AindaAinda me me dispersodisperso quandoquando começocomeço a a lerler, , masmas nãonão nana horahora dada
provaprova ouou no no computadorcomputador. . AindaAinda persistepersiste a a tendênciatendência a me a me isolarisolar dos dos 
demaisdemais. . 

§§ Curare 1000 cCurare 1000 c
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ 20/2/98 20/2/98 –– 70 70 diasdias depoisdepois. . 
§§ TenhoTenho melhoradomelhorado bastantebastante. . AindaAinda conversoconverso um um poucopouco sósó, , remoendoremoendo coisascoisas

pequenaspequenas do do passadopassado. . MuitasMuitas coisascoisas eueu jájá supereisuperei, , masmas ficafica martelandomartelando o o 
tempo tempo todotodo umauma coisacoisa queque um um colegacolega me me faloufalou háhá 3 3 anosanos. . 

§§ QuandoQuando paroparo sintosinto a a respiraçãorespiração difícildifícil porpor umauma das das narinasnarinas, , melhoromelhoro
caminhandocaminhando. . 

§§ Curare 1000 Curare 1000 cc
§§ 29/4/98 29/4/98 –– 50 50 diasdias depoisdepois..§§ 29/4/98 29/4/98 –– 50 50 diasdias depoisdepois..
§§ ImediatamenteImediatamente depoisdepois de de terter tomadotomado o o remédioremédio parouparou de de repuxarrepuxar meumeu olhoolho. . 
§§ TenhoTenho melhoradomelhorado bastantebastante. . TenhoTenho saídosaído muitomuito poucopouco, , estouestou fazendofazendo um um 

trabalhotrabalho. . 
§§ ChamouChamou--me a me a atençãoatenção queque houvessehouvesse faltafalta de de atençãoatenção no no comandantecomandante do do 

TITANIC, e TITANIC, e queque tambémtambém sósó houvessehouvesse botesbotes parapara a a metademetade dos dos 
passageirospassageiros. . LeioLeio a a bíbliabíblia antes de antes de dormirdormir. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ 29/9/98 29/9/98 –– 150 150 diasdias depoisdepois..
§§ EstouEstou estudandoestudando parapara doisdois concursosconcursos. . MelhorouMelhorou a a motivaçãomotivação. . ConcentraçãoConcentração

precisaprecisa melhorarmelhorar maismais. . MelhoreiMelhorei muitomuito dada mágoamágoa com com osos colegascolegas, do , do 
costume de costume de conversarconversar sósó. . ProcuroProcuro refletirrefletir parapara mimmim mesmomesmo, , queque nãonão vale a vale a 
penapena guardarguardar mágoamágoa, , queque tenhotenho queque prestarprestar maismais atençãoatenção emem mimmim, , porqueporque
eueu prestavaprestava maismais atençãoatenção nana vidavida dos dos outrosoutros. . eueu prestavaprestava maismais atençãoatenção nana vidavida dos dos outrosoutros. . 

§§ EuEu precisopreciso tomartomar um um rumorumo nana minhaminha vidavida. Às . Às vezesvezes me me imaginoimagino comocomo um um 
técnicotécnico de de futebolfutebol, um , um grandegrande maestro, maestro, masmas queque nãonão tem nada a tem nada a verver com a com a 
minhaminha realidaderealidade. . 

§§ 10/12/98 10/12/98 –– depoisdepois de 260 de 260 diasdias..
§§ TenhoTenho melhoradomelhorado bastantebastante, auto, auto--controlecontrole. . SonhandoSonhando com com coisascoisas queque nãonão

têmtêm a a verver com a com a minhaminha realidaderealidade. . MelhoreiMelhorei dada iraira com com osos exex--colegascolegas. . 
MelhoreiMelhorei bastantebastante dada raivaraiva de de terter idoido parapara osos EstadosEstados UnidosUnidos. . ReconheçoReconheço
queque foifoi umauma viagemviagem emem grandegrande estiloestilo, o , o navionavio era era muitomuito maismais luxuosoluxuoso do do 
queque o TITANIC. o TITANIC. TinhaTinha receioreceio de de estudarestudar, , dada faculdadefaculdade, , nãonão queriaqueria nuncanunca
maismais estudarestudar, , fiqueifiquei muitomuito inseguroinseguro depoisdepois queque termineiterminei o o cursocurso, , foifoi um um erroerro
meumeu muitomuito grandegrande. . NãoNão seisei mentirmentir, , melhoreimelhorei bastantebastante dada sensaçãosensação de de estarestar
distantedistante do do mundomundo, , dada realidaderealidade. . SóSó durmodurmo apósapós 1 h. 1 h. 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ 30/3/99 30/3/99 –– depoisdepois de 110 de 110 diasdias. . 
§§ Boas Boas melhorasmelhoras. . ComportamentoComportamento e e pensamentopensamento melhorarammelhoraram bastantebastante. . 

QuantoQuanto as as irasiras nãonão vale a vale a penapena me autome auto--destruirdestruir, me , me consumirconsumir porpor coisacoisa
queque jájá passoupassou. . AprendiAprendi a a torneartornear, a , a usarusar a a prensaprensa. . EstouEstou tendotendo maismais diálogodiálogo
com um com um irmãoirmão piadistapiadista. . EncarandoEncarando melhormelhor a a minhaminha realidaderealidade pessoalpessoal. . OlharOlhar
parapara a a frentefrente, , nãonão tem tem comocomo voltarvoltar atrásatrás. . 

§§ NãoNão consigoconsigo dormirdormir semsem o o ventiladorventilador ligadoligado pelopelo calorcalor. . NãoNão tenhotenho sonhadosonhado, , §§ NãoNão consigoconsigo dormirdormir semsem o o ventiladorventilador ligadoligado pelopelo calorcalor. . NãoNão tenhotenho sonhadosonhado, , 
sonosono muitomuito leveleve. . JáJá lili a a bíbliabíblia seisseis vezesvezes, , sempresempre descobrindodescobrindo coisacoisa nova. nova. 
2/6/99 2/6/99 –– depoisdepois de 120 de 120 diasdias

§§ PegueiPeguei umauma gripe gripe háhá umauma semanasemana, , expectoroexpectoro muitomuito, , saisai atéaté sanguesangue aoao
assoarassoar, , piorapiora com com arar condicionadocondicionado, , coceiracoceira nana gargantagarganta. . 

§§ MeuMeu pai é um bom exemplo para seguir, ele não guarda mágoa de ninguém. . 
A A piorpior coisacoisa do do mundomundo é é ficarficar paradoparado. . MenteMente desocupadadesocupada pensapensa e e fazfaz
bobagembobagem. . 

§§ Curare 1000 c  Curare 1000 c  
§§ 9/8/99 9/8/99 –– depoisdepois de 65 de 65 diasdias
§§ EstouEstou trabalhandotrabalhando com com meumeu paipai, , estouestou namorandonamorando, , masmas nada nada certocerto, o , o futurofuturo

a Deus a Deus pertencepertence. . 
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

§§ 2/6/99 2/6/99 –– depoisdepois de 120 de 120 diasdias
§§ PegueiPeguei umauma gripe gripe háhá umauma semanasemana, , expectoroexpectoro muitomuito, , 

saisai atéaté sanguesangue aoao assoarassoar, , piorapiora com com arar condicionadocondicionado, , 
coceiracoceira nana gargantagarganta. . 

§§ MeuMeu pai é um bom exemplo para seguir, ele não§§ MeuMeu pai é um bom exemplo para seguir, ele não
guarda mágoa de ninguém. A . A piorpior coisacoisa do do mundomundo é é 
ficarficar paradoparado. . MenteMente desocupadadesocupada pensapensa e e fazfaz bobagembobagem. . 

§§ Curare 1000 c  Curare 1000 c  
§§ 9/8/99 9/8/99 –– depoisdepois de 65 de 65 diasdias
§§ EstouEstou trabalhandotrabalhando com com meumeu paipai, , estouestou namorandonamorando, , 

masmas nada nada certocerto, o , o futurofuturo a Deus a Deus pertencepertence. . 
§§ 18/11/99 18/11/99 –– depoisdepois de 130 de 130 diasdias
§§ TenhoTenho melhoradomelhorado bastantebastante, , tenhotenho desenvolvidodesenvolvido autoauto--

controlecontrole, , adoteiadotei nãonão me me magoarmagoar maismais e e persistipersisti nestanesta
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CURARE CURARE –– CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
§§ O O tratamentotratamento duroudurou 3 3 anosanos e 7 e 7 mesesmeses, , foifoi

interrompidointerrompido quandoquando a a mãemãe do do pacientepaciente faleceufaleceu..
§§ ElaEla era era suasua grandegrande incentivadoraincentivadora..
§§ O O paipai dele  dele  entrouentrou emem depressãodepressão profundaprofunda ((nãonão era era 

meumeu pacientepaciente). ). meumeu pacientepaciente). ). 
§§ AcreditoAcredito queque se o se o pacientepaciente tivessetivesse tomadotomado umauma

potênciapotência maismais altaalta teriateria continuadocontinuado progredindoprogredindo, , masmas
nana épocaépoca nãonão haviahavia a a vendavenda nana nossanossa cidadecidade..

§§ Obs.: Obs.: TenhoTenho umauma suspeitasuspeita, , queque precisamosprecisamos terter um um 
preparadopreparado fresco de fresco de StrichnosStrichnos toxifera.Chegotoxifera.Chego a a 
acreditaracreditar queque vaivai terter umauma açãoação maismais profundaprofunda do do queque
o material o material impuroimpuro do do qualqual foifoi feitofeito a a patogenesiapatogenesia. . 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL -- FILMEFILME

§§ Aos poucos, David (o menino robô) descobre que Aos poucos, David (o menino robô) descobre que 
deseja virar um humano e luta com todas as suas deseja virar um humano e luta com todas as suas 
forças para que isto se torne realidade, tem ao seu forças para que isto se torne realidade, tem ao seu 
lado dois robôs; um na forma de um urso de pelúcia lado dois robôs; um na forma de um urso de pelúcia 
(polo negativo de Curare) e outro que age como seu (polo negativo de Curare) e outro que age como seu 
mentor (polo positivo).mentor (polo positivo).mentor (polo positivo).mentor (polo positivo).

§§ Segundo John McCarthy, criador do termo Inteligência Segundo John McCarthy, criador do termo Inteligência 
Artificial, o objetivo final será atingir através das Artificial, o objetivo final será atingir através das 
máquinas o mesmo nível da inteligência humana, os máquinas o mesmo nível da inteligência humana, os 
transformando em entes conscientes e com transformando em entes conscientes e com 
sentimentos. sentimentos. 

§§ O QUE FALTA AOS ROBÔS É UMA VONTADE O QUE FALTA AOS ROBÔS É UMA VONTADE 
PRÓPRIA. PRÓPRIA. 
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28 28 –– Pega um canudo, fica Pega um canudo, fica 
olhando através dele e sorrindo, olhando através dele e sorrindo, 

como se estivesse delirando.como se estivesse delirando.
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VISUALIZANDO O MUNDOVISUALIZANDO O MUNDO

§§ A escrita começou com o uso dos A escrita começou com o uso dos 
hieróglifos, e por isto pode ter sido hieróglifos, e por isto pode ter sido 
inventada por um autista.inventada por um autista.
§§ Além da dificuldade que o autista Além da dificuldade que o autista §§ Além da dificuldade que o autista Além da dificuldade que o autista 

apresenta para se comunicar oralmente, apresenta para se comunicar oralmente, 
para  aprender um verbo ele necessita para  aprender um verbo ele necessita 
ver um objeto em ação, de uma forma ver um objeto em ação, de uma forma 
figurada, como um hieroglifo, um figurada, como um hieroglifo, um 
desenho. desenho. 
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VISUALIZANDO O MUNDOVISUALIZANDO O MUNDO
Pedra de roseta Pedra de roseta -- ObeliscoObelisco
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