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A brir mão da terapia é um
sacrifício que muitos ar-
gentinos não estão dispos-
tos a fazer. No país que

ocupa o primeiro lugar na Organiza-
çãoMundial da Saúde (OMS) emnú-
mero de psicólogos por habitantes
— 106 profissionais para cada 100
mil pessoas— a psicanálise faz parte
da rotina semanal de milhões de
pessoas que, nos últimos anos, co-
meçaram a usar novas tecnologias
como única alternativa para conti-
nuar um tratamento. Após a crise
econômica de 2001, alguns pacien-
tes tiveram de rumar para o exílio e
precisaram, mais do que nunca, de
um acompanhamento terapêutico;
outros moram longe dos consultóri-
os e não têm tempo de enfrentar o
trânsito cada vezmais infernal da ca-
pital argentina. A lista de obstáculos
é grande e levoumuitos psicólogos a
flexibilizarem sua metodologia, in-
cluindoumaopção ainda questiona-
da por alguns de seus colegas: a tera-
pia on-line.
Atualmente, a Associação Psicana-

lítica de Buenos Aires (APdeBA) esti-
ma que 35% de seus membros já se
renderam aos encantos da consulta
virtual, utilizando programas como
Skype, ou algum outro sistema de li-
gação via computador ou atémesmo
de chat.
— Comecei a fazer consultas via

Skype há dez anos, e os resultados
foram muito bons — conta Adriana
Guraieb, que pertence à Associação
Psicanalítica Argentina (APA), uma
das pioneiras em terapias on-line.

CONSTANTE MONTANHA RUSSA
Muitos de seus pacientes aban-
donaram o país durante os difí-
ceis anos de 2001 e 2002, em
momentos em que a econo-
mia despencava e a taxa de
desemprego alcançava
mais de 20%.
— Foram tempos terrí-

veis para todos, e contar
com a ajuda profissional
de um compatriota foi
fundamental para muitos
exilados — diz Adriana.
Hoje, cerca de 50% de

seus pacientes fazem o
tratamento on-line. São
pessoas que cuidam de
pais idosos, têm filhos pe-
quenos ou estão passan-
do por crises agudas de
depressão e ataques de
pânico, por exemplo.
Quando surge um impedi-
mento maior, Adriana e
outros analistas argentinos
não hesitam em oferecer um

sistema que permita a continuidade do
trabalho psicanalítico.
—Viver na Argentina não é fácil, esta-

mos sempre numa montanha russa.
Por isso os argentinos precisam tanto
dos psicólogos, e por isso somos cada
vezmais. Vivemos em constante tensão
— afirma Adriana.
Semana passada, uma greve parali-

sou ometrô durante sete dias e o assun-
to foi quase onipresente nos meios de
comunicação. “Greve demetrô, Buenos
Aires à beira de um ataque de nervos”,
noticiou o canal 13 de TV. Quando não
é o metrô são protestos nas ruas, infla-
ção, insegurança, proibição para com-
prar dólares, expropriação de empresas
e disputas entre a presidente Cristina
Kirchner e seus adversários. Muitos ar-
gentinos garantem que a cada dez anos
o país mergulha numa crise econômica
profunda, como foram as de 1989 (mar-
cada pela hiperinflação) e 2001. Desde
2011, os alertas sobre um novo colapso
por parte de economistas locais são
permanentes.
— As terapias on-line são muito inte-

ressantes e necessárias num país como
o nosso — afirma o psicanalista Miguel
Espeche, que também atende pacien-
tes pelo computador.
Segundo ele, o resultado desse tipo

de tratamento é surpreendente.
— Conversei com muitos colegas e

todos concordamos em afirmar que es-
tá dando certo — assegura Espeche.
Ele lembrou que os analistas não fo-

ram treinados para realizar este tipo
de trabalho, mas estão aprendendo
e evoluindo com a prática. Outros
profissionais como Adriana Martí-
nez, da Fundação Buenos Aires, são
mais cautelosos. Segundo ela, “é im-
portante poder ter sempre um cami-
nho alternativo de contato entre o
terapeuta e o paciente”.

CRESCIMENTO TAMBÉM FORA DA REDE
Os consultórios psicológicos conti-
nuam se multiplicando em bairros
portenhos como Recoleta, Palermo
e Belgrano. As faculdades de psico-
logia têm cada vezmais alunos e ho-
je, diferentemente de outros mo-
mentos, como durante a última dita-
dura (1976-1983), quando centenas
de profissionais foram obrigados a
exilar-se, a maioria exerce sua pro-
fissão no país. O fenômeno social
continua crescendo, mas também
adquirindo novos contornos para
adaptar-se à realidade dos pacien-
tes. Para muitos argentinos, como
Cecilia Bonel, que trabalha a cem
quilômetros da capital, ter uma con-
sulta presencial é uma verdadeira
missão impossível. Há três anos, ela
optou pela terapia on-line.
— O tempo que perdemos para

nos locomovermos causa ainda
mais estresse — disse Cecilia. Para
ela, se o paciente está realmente
comprometido com o tratamento, “a
terapia virtual é bastante positiva”. l

Divã virtual ganha força na Argentina
Ao menos 35% dos psicanalistas de Buenos Aires já atendem via Skype ou chat clientes do país com mais psicólogos per capita
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Bons resultados. A psicanalista Adriana Guraieb começou a fazer consultas pela internet há uma década e hoje cerca de metade dos seus pacientes opta por esse tipo de terapia

Tendência
começou na crise
de 2001, com
atendimento a
argentinos que
deixaram o país,
mas continuaram
precisando de
aconselhamento
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Na prática. O
psicanalista Miguel
Espeche diz que os
profissionais estão
aprendendo no dia a
dia sobre o trabalho
com terapia on-line

TERAPIAONLINE
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Soldados jordanianos
dispararam para proteger
refugiados sírios em fuga

MUHAMAMD HAMED/REUTERS

Fuga desesperada. Uma mulher síria e seu filho chegam ao acampamento de refugiados de al-Zaatri, na Jordânia

-ALEPPO, SÍRIA - Forças sírias e jor-
danianas entraram em con-
fronto na noite de anteontem
na fronteira entre os dois paí-
ses, num dos incidentes mais
sérios registrados nos últimos
meses e que envolveu até veí-
culos blindados. Segundo um
ativista da oposição síria que
testemunhou o combate, o ti-
roteio aconteceu quando refu-
giados tentavam deixar o terri-
tório da Síria em direção à
Jordânia. As tropas jordania-
nas dispararam para bloquear
as forças sírias que estavam
atirando nos refugiados. Até o
momento não há relatos de
mortos no lado da Jordânia.
De acordo com estatísticas

do Alto Comissariado das Na-
çõesUnidas para Refugiados, o
número de sírios nesta situa-
ção tem aumentado muito re-
centemente e já chegou a qua-

se 150mil. A longa fronteira da
Síria com a Jordânia tem sido
uma rota de fuga para os ad-
versários do presidente Bashar
al-Assad, incluindo o primei-
ro-ministro Riad Hijab, que
chegou à Jordânia acompa-
nhado por alguns de seus fa-
miliares temendo ser morto
em represália por ter deserta-
do. Hijab buscou ajuda dos re-
beldes para retirar dezenas de
parentes do país, deixando-os
a salvo das forças de Assad.
Além de sua família imediata,
fugiram da Síria as famílias de
sete irmãos e duas irmãs dele.

HILLARY NA TURQUIA
Ontem, o chanceler do Ca-

nadá, John Baird, visitou um
campo de refugiados na fron-
teira jordaniana e tachou a si-
tuação de horrível.
Assad está lutando para es-

magar uma rebelião que visa a
acabar com o poder exercido
por sua família, no comando
da Síria há quatro décadas. In-
tegrante da minoria alauita do

país, ele enfrenta uma rebelião
damaioria sunita, que Damas-
co diz serem apoiados por su-
nitas de outras nações como a
Arábia Saudita, Qatar e Tur-
quia. Tropas leais ao presiden-
te tentam debelar a resistência
em Aleppo, a maior cidade do
país, onde combates ocorrem
há mais de duas semanas.
— Nós podemos lidar com o

bombardeio— disse o coman-
dante rebelde Abu Thadet, do
Exército Livre da Síria. — São
os franco-atiradores que estão
tornando isso mais difícil.
Já na capital, Damasco, mo-

radores relataram bombardei-
os no distrito de Shebaa e dis-
seram ter visto nove tanques
na estrada que leva ao aero-
porto. Enquanto isso, a secre-
tária de Estado americana, Hil-
lary Clinton, desembarcou na
madrugada de ontem na Tur-
quia, onde se reuniu com o
presidente Abdullah Gül e o
premier Recep Tayyip Erdogan
para discutir o apoio à oposi-
ção síria. l

Forças da Síria e da Jordânia
se enfrentam na fronteira
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 45.




