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Vencer não somente a Poli, como outras dificuldades da vida, é essencial na formação 
de todos nós. O nosso escritor Bruno Koseki, tendo embasamento no livro "A mente 
vencendo o humor", nos traz ferramentas a serem treinadas. Tudo isso buscando pro-
porcionar uma ajuda a todos nós.
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15ª Edição
Editorial

Equipe

O segundo semestre de 2018 começa sem o tão sonhado hexa, 
mas com uma coisa muito mais importente: a tão aguardada edição 
do Jornal Dois Martelos!

Nessa edição teremos informações bem bacanas sobre o dia de 
discussão de curso do PMT. Vale muito a pena dar uma olhada e ficar 
informado a respeito da data e horário!

O nosso querido Koseki, agora formado e devidamente registra-
do no hall da fama (mezanino) nos apresenta bons exercícios e téc-
nicas para sobreviver à tortura Poli. São conhecimentos que valem 
muito a pena e foram escritos com o maior carinho!

O Rei do Spotted não só nos traz duas matérias nessa edição, sen-
do uma delas sobre Informática de Materiais, como também apre-
senta a tecnologia do QR Code em suas matérias dessa edição. Vale 
muito a pena ler as matérias, testar o QR Code e mandar mais um 
spotted pra agradecer.

O Marsola voltou com a segunda parte do seu texto sobre Hell-
sblade. Dessa vez é uma análise de alguns transtornos psicológicos 
presentes na sociedade. É importantíssimo para quebrar tabus e fi-
car mais informado acerca de assuntos que podem estar mais próxi-
mos de nós do que imaginamos (infelizmente).

Além disso temos o descontraído FAQ 76 e a clássica cruzadinha.
A equipe inteira do jornal deseja a todos uma ótima leitura!

Tiragem
Para essa edição, foram impressos 100 exemplares do Jornal Dois 
Martelos, na gráfica da Escola Politécnica.
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Realização

Convite
Quer entrar para a equipe e
escrever para o Dois Martelos?
Entre em contato pelo
e-mail do jornal ou com algum
membro da equipe!
Todos são bem-vindos a
ajudar!
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Acontece no CMR
O Centro Moraes Rêgo 

(CMR), em conjunto com os 
docentes e a coordenação do 
Departamento de Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais 
(PMT), tem o prazer de orga-
nizar o Dia de Discussão de 
Curso das Engenharias Meta-
lúrgica e de Materiais da Es-
cola Politécnica.

O objetivo desse evento é 
abordar diversos temas refe-
rentes à estrutura de nossos 
cursos. Debater problemas 
passíveis de soluções ou me-
lhorias que, muitas vezes, só 
é percebida pelo corpo dis-
cente. Portanto, convidamos 
todos os alunos para expor 
suas ideias e queixas sobre os 
empecilhos do departamen-
to.  Esse Dia de Discussão irá 
ocorrer na terça-feira (13/09) 
entre 11h45 e 13h00 no Anfi-
teatro do PMT.

A  ideia é promover uma 
discussão saudável entre alu-

nos e professores do curso, 
debatendo problemas apre-
sentados por ambos os lados, 
para que, através do feedback 
do curso, possamos procurar 
melhorias, construindo uma 
graduação cada vez melhor 
em nosso departamento. 

Estará aberto, durante 
essa semana, um Formulário 
Google, a fim de levantar as 
pautas a serem discutidas no 
dia.

Inicialmente, tentare-
mos discutir:
1.  Os defeitos e qualidades 
dos cursos de graduação 
como um todo;
2.  A distribuição das maté-
rias nas grades horárias dos 
respectivos anos;
3. Alterações na estrutura 
curricular, com o intuito de 
termos uma graduação mais 
completa e moderna. (Anali-
sar o que é obsoleto e o que 

é faltante).
Contamos coma sua pre-

sença!
Abaixo, o QR - Code e link 

para o FORMS de pautas adi-
cionais: https://goo.gl/for-
ms/2MQ0zoggL1Yn4koX2

Arthur Albertini
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

Dia de Discussão de Curso PMT

Entretenimento

É muito comum ouvir entre amigos e colegas, relatos de quadros de depressão. No en-
tanto, devemos tomar cuidado quando depressão vem de um autodiagnostico. “Depressão” 
tem se tornado apenas um termo para definir qualquer comportamento que o leve a triste-
za e falta de motivação. Classificar tudo como depressão só torna a recuperação mais lenta 
– e dolorosa – pois se torna mais difícil reconhecer as causas. Se você foi diagnosticado com 
depressão por um psiquiatra ou psicólogo, o acompanhamento profissional é fundamental.

Vencendo a Poli: depressão, a virose dos proble-
mas psicológicos.
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O profissional de saúde é a pessoa mais indicada de se obter um diagnóstico. Infelizmente 
é inacessível a muitas pessoas que acabam se rendendo ao Dr. Google, buscando uma respos-
ta tão rápida quanto o feedback dos amigos a uma nova foto do perfil do Facebook, terminan-
do com um diagnóstico errado, buscando os estímulos errados para mudar.

Uma pessoa que tenha transtornos de ansiedade pode convergir para sintomas semelhan-
tes ao da depressão: tristeza, falta de motivação, falta de proatividade, quando está inserida 
em um ambiente em que não há feedback positivo de suas ações, o que também rebaixa a 
auto estima. Uma pessoa ansiosa pode se sentir incapaz de realizar uma tarefa e simplesmen-
te afastar-se dela a fim de fugir das frustrações. Diferente dos motivos do deprimido. Para 
entender o que é a depressão, recomendo a leitura do magnífico “O Demônio do Meio Dia” 
de Andrew Solomon.

Neste artigo proponho alguns exercícios pertinentes à Terapia Cognitivo Comportamental 
(TCC) retirados do livro “A mente vencendo o humor”, para auxiliá-los a compreender um 
pouco mais esses sentimentos confusos sobre si e sobre as escolhas da sua vida. Recomendo 
que você faça um exercício a cada 10 dias e reflita sobre eles diariamente. 

EXERCÍCIO 1: O primeiro exercício é um modelo desenvolvido por Christine A. Padesky, co-
nhecido como “Modelo de Cinco Partes”. Este modelo é usado para compreender as expe-
riências da vida e, digamos que a Poli é uma experiência e tanto.  Nele você será capaz de 
compreender quais mudanças aconteceram na sua vida ultimamente.

Todos os elementos desse modelo são intimamente conectados, mostrando que cada as-
pecto da vida influencia os demais. O que você precisa, agora, é responder algumas pergun-
tas sobre cada um desses tópicos. 

•	 Mudanças no ambiente: Que mudanças ocorreram recentemente na minha vida (posi-
tivas/negativas)? Quais foram os eventos mais estressantes nos últimos anos?

•	 Reações físicas: Que sintomas físicos tenho sentido? (mudanças no nível de energia, 
apetite, dores, sono, tensão muscular, cansaço, tonturas).

 

Reações Físicas 

Pensamentos 

Estado de Humor 

Comportamentos 

Ambiente 
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•	 Estados de humor: Quais palavras descrevem melhor meu estado de humor, ultima-
mente? (triste, nervoso, culpado, envergonhado).

•	 Comportamentos: Que comportamentos estão conectados a meu estado de humor? 
(coisas que fazemos ou evitamos).

•	 Pensamentos: Quando apresento estados de humor intensos, que pensamentos tenho 
a meu respeito? Sobre as pessoas? Eles interferem na execução de coisas que eu gos-
taria/deveria fazer? Que lembranças me trazem?

Identificar essas cinco partes pode te ajudar a compreender os seus problemas e dar ideias 
de como fazer mudanças positivas na sua vida. Faça uma reflexão sobre como esses elemen-
tos interagem entre si e como eles transformaram sua vida.

EXERCÍCIO 2:  Nesse segundo exercício, vamos voltar ao nosso diagrama e refletir sobre como 
nosso pensamento afeta todos os outros aspectos da nossa vida.

Pensamento positivo nem sempre é a solução para os problemas. É muito comum sermos 
orientados a pensar positivamente quando algo não vai bem na nossa vida. No entanto é 
melhor, ao invés de pensar apenas positivamente, enxergar os aspectos positivos, negativos 
e neutros e traçar rotas para compreender e contornar as dificuldades. Se pensarmos unica-
mente nos aspectos positivos, podemos não ser capazes de fazer previsões precisas para lidar 
com eventos piores que os esperados. 

Pensamento e humor: sempre que você experimenta um estado de humor, existe um 
pensamento que ajuda a definir esse humor. Diferentes interpretações de um evento podem 
levar a estados de humor distintos. Os estados de humor são causas frequentes de sofrimen-
to, ou podem levar a comportamentos com consequências. Por exemplo, quando nos depara-
mos com uma pessoa que mesmo tendo sido apresentada para nós ela não interage conosco, 
podemos ter diferentes pensamentos sobre ela – podemos pensar que ela é mal educada, 
que não te ache interessante, ou é que é tímida – e cada pensamento levará a um estado de 
humor – irritação, tristeza, nervosismo, afeto.

Uma vez estabelecido o estado de humor, através de um pensamento, outros virão para 
sustentar e fortalecer. Por exemplo, pessoas com raiva terão pensamentos sobre como foram 
injustiçadas ou prejudicadas. Isso se torna uma bola de neve que fatalmente te trará algum 
sofrimento. 

Pensamento e comportamento: o maior exemplo dessa relação é o fato de que temos 
mais chances de fazer algo, sabendo que aquilo é possível. É claro que apenas pensar que 
algo é possível não é suficiente para que aquilo seja feito. Pensar não é o mesmo que fazer. 
Porém, quanto mais fortemente acreditamos, maior a chance de tentarmos e só seremos 
capazes de conseguir atingir um objetivo se tentarmos.

Pensamento e reações físicas: A forma como pensamos desencadeia reações no nosso 
organismo. Por exemplo, quando assistimos algum filme de suspense, podemos sentir o co-
ração acelerar, a musculatura ficar tensa. Por essas mesmas reações, nosso corpo também 
pode nos levar a ter ataques de pânico toda vez que pensarmos em reações negativas. 

Pensamento e ambiente: o ambiente em que vivemos, molda nossa cultura e pensamen-
to sobre as coisas, de acordo com as experiências que vivemos. Essas experiências podem ser 
traumas, crenças, religião. É a antiga frase da nossa avó: “Diga-me com quem andas que eu 
te direi quem és”.
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Vamos à uma típica situação de sala de aula: Dinei sentou-se no fundo da sala em uma 
aula depois do resultado da P1. Tinha preocupações sobre sua nota e sobre falhas no méto-
do de ensino do professor, que apesar de não ter sido tão ruim, deveria estudar mais para a 
P2. Quando Dinei estava prestes a levantar a mão para fazer uma pergunta, pensou “E se as 
outras pessoas acharem minhas perguntas e queixas estúpidas? Talvez eu não deva fazê-las 
diante de toda a sala. Alguém pode me zoar e quem sabe isso poderia causar uma discussão 
e eu possa ser humilhado na frente de todo mundo.”.

Relação entre pensamento e humor: Com base nos pensamentos do Dinei, que estados 
de humor ele pode experimentar? (Ansiedade, Nervosismo, Tristeza, Alegria, Raiva, Entusias-
mo).

Relação entre pensamento e comportamento: Com base nos pensamentos do Dinei,  
como você prevê o comportamento dele? (Vai falar em voz alta e expressar suas preocu-
pações / Vai permanecer em silêncio / Vai discordar abertamente do que as outras pessoas 
disserem).

Relação entre pensamento e reações físicas: Com base nos pensamentos do Dinei, quais 
as seguinte mudanças físicas ele pode experienciar? (Taquicardia / Sudorese / Mudanças na 
respiração / Tontura).

Não é apenas mudar a forma de pensar que vai nos levar a melhorar nossa qualidade de 
vida. Por exemplo, podemos abordar nossa ansiedade aprendendo a relaxar (mudança física), 
enfrentar os problemas (mudança no comportamento) e a forma como os pensamentos te 
afetam (mudança no humor). As mudanças no ambiente também produzem efeitos positivos, 
como criar um ambiente propício para o estudo, sair de um ambiente estressante.

EXERCÍCIO 3: Nesse terceiro exercício vamos compreender os estados de humor (sentimentos). 
Os estados de humor podem ser difíceis de reconhecer. Você pode estar se sentindo cansado e 
indisposto, sem se dar conta que está deprimido, ou nervoso e fora de controle, sem se dar conta 
que está ansioso.

Deprimido Ansioso Zangado Culpado Envergonhado
Triste Constrangido Excitado Assustado Irritado
Inseguro Orgulhoso Furioso Em pânico Frustrado
Nervoso Aborrecido Magoado Alegre Desapontado
Irado Feliz Amoroso Humilhado Ávido
Satisfeito Agradecido Apaixonado Pesar

Para identificar os seus estados de humor, é necessário prestar atenção, tanto no seu cor-
po – expressão corporal – quanto no seu dia a dia. Tente identificar 3 estados de humor que 
você sentiu hoje. O importante é não agrupar os sentimentos em um único, como “Zangado, 
magoado e desapontado” como “Indiferente”, “desconfortável”. É importante saber diferen-
ciar os estados de humor dos pensamentos, comportamentos, reações físicas e situações. Os 
estados de humor são aqueles definidos por apenas uma palavra. 
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Agora pense em situações 
que você vivenciou e relacio-
ne elas com o estado de hu-
mor que você sentiu naque-
le momento. Em seguida, dê 
uma nota de 0 a 10 para a in-
tensidade desses estados de 

humor (0 pouco intenso/10 
muito intenso)

Nas próximas edições do 
Jornal Dois Martelos, conti-
nuaremos com esses exercí-
cios. Concentrem-se nestes, 
habituem-se a reconhecer 

seus sentimentos, pois eles 
serão a chave para os próxi-
mos exercícios!

Bruno Koseki
Engenheiro Metalúrgico

O trâmite desde a ideali-
zação até a fabricação e in-
serção de um novo material 
no mercado leva em torno 
de 20 anos. Alguns exemplos 
que demoraram para serem 
lançados e hoje são mate-
riais super conhecidos: o Te-
flon, policarbonato, velcro e 
borracha vulcanizada. Sendo 
assim, foram  pensadas diver-
sas maneiras de diminuir esse 
tempo, uma delas foi a cria-
ção da Informática de Mate-
riais (Materials Informatics). 
 
O que é?

Por muitos anos, a ciência 
foi puramente empírica, ou 
seja, baseada na observação 
de fenômenos e estudando 
seus efeitos. Só muito tempo 
depois que começaram a sur-
gir os modelos teóricos e as 
generalizações, aí sim foram 
criadas várias leis, em forma 
de equações matemáticas, 
que explicariam fenômenos 
físicos e químicos. Entretan-
to, os modelos teóricos se 
tornaram e cada vez mais se 
tornam muito complexos, 
tornando difícil a criação de 
uma solução analítica.

Atualmente, a inteligência 
artificial (IA) e a estatística 
estão deixando esses dados 
cada vez mais preciso. A IA 
permite que uma máquina 
aprenda baseada em uma 
enorme base de dados pré-
-existentes. Nós já nos bene-
ficiamos muito com a IA, sem 
perceber, como por exemplo 
com o reconhecimento facial 
ou de digitais, segurança de 
dados, marketing, recomen-
dações da Netflix ou Spotify e 
também no Google.

Nesse contexto, informá-
tica de materiais é o cam-
po de estudos que aplica 
os princípios da informá-
tica na área de engenha-
ria e ciência de materiais. 
 
Como pode nos ajudar?

Essa área ainda é uma 
área emergente, porém cada 
vez mais se mostra importan-
te para a engenharia e ciên-
cia de materiais, pois pode 
auxiliar na seleção, desenvol-
vimento, utilização e desen-
volvimento de materiais.

Por exemplo, baseado na 
composição de materiais já 

existentes e suas proprieda-
des, o software pode indicar 
uma composição que pode 
ser melhor para uma deter-
minada aplicação baseado na 
propriedade que o usuário 
deseja. É claro que você pode 
manualmente em um labora-
tório alterar aos poucos uma 
composição até descobrir o 
ideal, mas é muito mais fá-
cil ter um ponto de partida, 
não é mesmo? Isso economi-
za muito tempo e recursos. 
 
Relação processo-estrutu-
ra,propriedade-performance

A chave de quase tudo 
na ciência de materiais está 
nas relações de processo-es-
trutura-propriedade-perfor-
mance. Em relação à imagem 
abaixo, as relações de ciên-
cia dedutiva de causa-efei-
to fluem da esquerda para a 
direita, e as relações de en-
genharia indutiva de metas 
fluem da direita para a es-
querda.

É legal observar que cada 
relação da esquerda para a 
direita é de muitos-para-um 
e, consequentemente, os da 
direita para a esquerda são 

Informática de Materiais
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um-para-muitos. Assim, muitas rotas de processamento podem potencialmente resultar na 
mesma estrutura do material, e a mesma propriedade de um material poderia ser potencial-
mente alcançada por múltiplas estruturas. Cada observação experimental ou simulação pode 
ser pensada como um ponto de dados para um modelo.

 
Relação processo-estrutura-propriedade-performance. Fonte: AIP.

Um banco de dados com propriedades de materiais já bastante estudado pode ser usado com 
uma abordagem de informática de materiais, como análise preditiva para construir modelos 
avançados orientados por dados. Esta aceleração dos modelos pode não apenas ajudar a orien-
tar futuras simulações e experimentos, mas também possibilitar a realização de modelos inver-
sos, que são muito mais desafiadores e críticos para a descoberta e o design de novos materiais. 

Como funciona o machine learning na informática de materiais
Machine learning (ou aprendizado de máquina em português) é um campo que pode ser 

utilizado na informática dos materiais, que consiste no reconhecimento de padrões e apren-
dizado deles em inteligência artificial.

Vamos dar um exemplo: você está estudando um grupo de materiais que caem dentro de 
uma certa classe química e uma propriedade relevante medida ou computada desses mate-
riais. Dentro da linguagem de programação o material será seu input e a propriedade será o 
output. O problema então pode ser definido da seguinte forma: Dado um conjunto de dados 
{materiais → propriedade}, qual é a melhor estimativa da propriedade para um novo material 
não listado no conjunto de dados original? Desde que o conjunto de dados seja suficiente-
mente grande e desde que o novo material se enquadre na mesma classe químico-estrutural 
que os materiais no conjunto de dados original, é esperado que o sistema possa fazer uma 
estimativa.

De forma mais prática, o primeiro passo é representar numericamente os vários materiais 
(inputs). No final desse processo, cada input vai ser reduzido a uma string de números (finger-
prints), como mostra na imagem abaixo, que eu não sei se vai dar pra ler hahaha.
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O segundo passo é estabelecer um levantamento entre esses inputs e as propriedades 
desejadas, que deve ser totalmente numérica. Vários algoritmos, dos mais simples até os 
mais complexos, estão disponíveis para fazer o levantamento e criar modelos de predição. 

 
Machine Learning - Fonte: Nature.

O Machine Learning deve ser visto como a soma total da criação organizada do con-
junto de dados inicial, as etapas de fingerprints e aprendizado. Uma etapa subse-
qüente necessária de adição progressiva e direcionada de novos dados, fazendo que 
o sistema possa melhorar continuamente e se adaptar com novos dados adquiridos. 
 
Curso

Existem vários cursos e minicursos online sobre Machine Learning. Eu mesmo já fiz um 
no Coursera da CalTech e, apesar de difícil, foi muito produtivo e eu adorei. Agora sobre esse 
assunto específico, é um pouco mais complicado. Mas a importância de ter algo nessa área 
no currículo vem crescendo exponencialmente. Assim, é muito importante buscar por conhe-
cimento sobre o assunto fora da Poli.

Achamos alguns cursos sobre o assunto, acredito que o mais interessante seja esse (tam-
bém do Coursera), mas oferecido pela Georgia Tech. Ele é gratuito e teve início dia 23 do mês 
passado (23/07). Por já ter passado da data, não é possível acompanhar as entregas de traba-
lho nem conseguir o certificado, mas é possível acessar o conteúdo do curso. 

De qualquer maneira o intuito da matéria não é fazer propaganda de um curso e sim in-
centivar a busca de conhecimento por parte do leitor. Acredito ser uma área muito promisso-
ra e que tem muito a oferecer. 

Infelizmente não tem muito material sobre o assunto em português (já fica aí 
a sugestão de escreverem um artigo rs). De qualquer maneira segue alguns links: 
 
Materials Informatics – Coursera - https://www.coursera.org/learn/material-informatics
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Materials Informatics – Coursera - 
https://www.coursera.org/learn/
material-informatics

Matéria na Nature sobre o tema - 
https://www.nature.com/articles/
s41524-017-0056-5

Matéria do Wikipedia sobre o as-
sunto (Apesar de não gostar muito 
do site esse texto tá bem escrito).

Arthur Albertini
Engenharia de Materiais/ Metalúrgica

Na última edição do Jor-
nal Dois Martelos (JDM), foi 
apresentado o jogo “Hellbla-
de: Senua’s Sacrifice” e o sig-
nificado real por trás dessa 
grande obra dos games in-
dies. 

Nessa edição, serão apre-
sentados os problemas abor-
dados no decorrer do jogo, 
como prometido nessa últi-
ma edição. Vale ressaltar que 
vale a pena, para um bom jo-
gador, ter essa obra em sua 
coleção.

O que é psicose?
A psicose é um estado, ou 

momento de confusão men-
tal, onde o indivíduo perde o 
controle e a noção da realida-
de. 

Nesse estado a pessoa 
pode ter alucinações, ilusões, 
ouvir vozes, entre outros sin-
tomas. Esses sintomas fazem 
com que a pessoa perca a no-
ção da realidade, do que está 
fazendo, tenha a sensação de 
estar sendo perseguida ou 
até alucine a ponto de criar 
histórias completas na sua 
mente, convicta de que aqui-
lo é parte da realidade e que 
realmente ocorreu.

Esses sintomas podem le-
var à ocorrência de outros 
problemas que vão desde 
insônia, até perda da capaci-
dade motora (em casos mais 
severos).

É ressaltado que qualquer 
pessoa está sujeita, durante 
sua vida, a ter algum surto 
psicótico, se isolando interna-
mente em um mundo só dela 
e ignorando a realidade. O 
fato é que, na cabeça do indi-
víduo, tudo que ocorrer será 
real, mesmo que não faça o 
menor sentido para qualquer 
outra pessoa.

Entretanto, nem tudo que 
parece psicose é psicose de 

Hellblade: Senua’s Sacrifice - Problemas Psicológicos
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fato. Há casos em que o sin-
toma pode ser desencadeado 
pelo uso de medicamentos, 
substâncias psicoativas ou a 
situações muito específicas. 
Do mesmo modo, algo que 
não parece psicose a uma pri-
meira vista pode ser sim. Por 
isso, o tema deve ser abor-
dado de uma maneira muito 
cuidadosa.

Quais são os tipos mais co-
muns de psicose?

A psicose é bem plural no 
sentido de que não há um 
tipo único de psicose. Exis-
tem casos mais comuns de 
psicose, com sintomas bem 
marcados, e casos mais sutis, 
nos quais não percebemos a 
presença do transtorno nos 
indivíduos. Além disso, a 
psicose pode se manifestar 
desde a infância até a idade 
adulta (se apresentando de 
modos distintos nessas duas 
fases da vida).

Alguns dos campos mais 
comuns das psicoses nas fa-
ses da adolescência e adulta 
são: “O Campo da Paranoia” 
(com marcantes manifesta-
ções de transtornos deliran-
tes e transtornos de perso-
nalidade paranoica; há nesse 
caso menor perda de per-
sonalidade), “O Campo das 
Esquizofrenias” (mais desa-
gregador, com maior perda 
da personalidade; o próprio 
individuo se torna estranho), 
o “Íntimo estrangeiro” e “O 
Campo das Alterações Seve-
ras de Humor” (com fenô-
menos negativos como: mu-

tismo, apatia, paralisia das 
ações e forte empobrecimen-
to afetivo, os quais tendem à 
“deterioração” da personali-
dade).

O que é a esquizofrenia?
A esquizofrenia é um tipo 

de psicose que leva, muitas 
vezes, ao desenvolvimento 
de dificuldades profissionais, 
sociais e afetivas, as quais 
levam o indivíduo a se isolar 
(ou a ser abandonado) pela 
família e amigos.

Os principais sintomas 
desse transtorno são os delí-
rios, alucinações, fala e pen-
samento desorganizados, 
além de pouca expressão ver-
bal e emocional. Além disso 
temos comportamentos ex-
tremos e opostos, como ele-
vada agitação física ou com-
pleta falta de movimentos 
(conhecida como catatonia).

Assim como em outros 
diversos transtornos, as pes-
soas que sofrem com a esqui-
zofrenia podem apresentar 
um ou mais sintomas em di-
ferentes intensidades.

Um dos mitos a serem 
quebrados sobre a esquizo-
frenia é que todas as pessoas 
com esse tipo de distúrbio 
são perigosas. Isso não é ver-
dade, pois essas pessoas não 
são mais, ou menos, perigo-
sas que qualquer outra pes-
soa. Não existem diferenças, 
nesse aspecto, entre pessoas 
com ou sem o transtorno.

Outro mito a ser quebrado 
é que todas as pessoas que 

já ouviram vozes alguma vez 
na vida têm esquizofrenia. 
Isso não é verdade, já que a 
maioria das pessoas alguma 
vez tiveram, ou terão, algum 
caso de alucinação durante a 
vida. Além disso, há algumas 
drogas que temporariamente 
induzem a alucinações (que 
são experiências perceptuais 
sentidas sem qualquer estí-
mulo no ambiente que cor-
responda à sua percepção 
como, por exemplo, ver ou 
sentir algo como se houvesse 
algo ali, mesmo não haven-
do).

As alucinações podem 
ser auditivas, visuais, táteis 
e olfativas. Entretanto, uma 
alucinação não é a mesma 
coisa que interpretar incor-
retamente um estímulo do 
ambiente. Uma alucinação é, 
por exemplo, ouvir uma voz 
sem que algum som de voz 
tenha sido realmente emiti-
do. Também pode ser sentir 
algo te tocando sem que algo 
realmente tenha te tocado.

Deve-se destacar ainda 
que as alucinações podem 
ser desde coisas inofensivas, 
como ouvir sons, até ouvir 
vozes que sugerem ações 
(lembrando que ouvir a voz 
não significa que necessaria-
mente a pessoa vá obedecê-
-la).

Em relação aos delírios, 
temos ideias que não se en-
caixam na realidade, porém 
nas quais o indivíduo acredi-
ta firmemente. Tais ideias fa-
zem com que a pessoa tenha 
muita dificuldade de analisar 
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de maneira crítica a situação 
ou a ideia em si, o que pre-
judica muito a convivência 
diária e as relações. Os temas 
mais comuns dessas crenças 
são: desconfiança, persegui-
ção, influência e grandeza. 
Um exemplo é o de que al-
guém que acredite fielmente, 
e defenda com unhas e den-
tes, a ideia de que é invisível 
para as outras pessoas. Outro 
exemplo é o de que outras 
pessoas estão tramando algo 
contra ela, mesmo sem isso 
se encaixar na realidade.

Muitas coisas podem levar 
ao desenvolvimento da esqui-
zofrenia, podendo esta apa-
recer no início da fase adulta, 
com chances maiores em ca-
sos nos quais existem fatores 
genéticos envolvidos. Muitos 
cientistas acreditam que essa 
doença pode estar relaciona-
da com o excesso de dopa-
mina no cérebro, substância 
usada na comunicação entre 
neurônios e que pode se re-
lacionar a alguns sintomas da 
esquizofrenia. Essa ideia é re-
forçada quando lembramos 
que alguns dos medicamen-
tos antipsicóticos conseguem 
reduzir alguns dos sintomas 
ao bloquear receptores de 
dopamina nos neurônios.

Alguns fatores externos 
como experiências estressan-
tes e consumo de drogas po-
dem desencadear alguns sin-
tomas da esquizofrenia em 
pessoas que já possuem uma 
pré-disposição familiar. Tam-
bém podem piorar alguns 

sintomas de quem já possui 
o quadro, como é o caso da 
maconha e da ayahuasca (se-
gundo apontado em alguns 
estudos). Logo, não é reco-
mendado o uso dessas dro-
gas por pessoas que tenham 
casos de esquizofrenia na fa-
mília.

Para finalizar, devemos 
lembrar que a esquizofrenia 
tem tratamento e que pes-
soas com este diagnóstico 
podem superar muitas de 
suas dificuldades cotidianas 
quando aderem ao tratamen-
to. Pode envolver o uso de 
medicações, psicoterapia, in-
tervenções com a família, en-
tre outras coisas.

O que é a depressão?
A depressão é considerada 

um dos transtornos mentais 
incapacitantes mais comuns 
do mundo e não deve ser 
ignorada. É necessário trata-
mento, apoio e empatia com 
as pessoas diagnosticadas.

Todos nós já acordamos 
tristes e sem vontade de fa-
zer absolutamente nada al-
gum dia de nossas vidas, mas 
e quando essa condição se 
mantém por diversos dias? 
Impedindo a pessoa até de 
realizar as atividades mais 
simples? Essa é a chamada 
depressão.

É chamado de transtorno 
depressivo maior a condição 
na qual a pessoa sente um 
constante e duradouro hu-
mor negativo, com uma visão 

muito negativa de si e das coi-
sas. Também existem perdas 
de interesse até mesmo em 
coisas que antes lhe geravam 
prazer. Isso pode durar por 
semanas, meses e até mais 
tempo, se tornando cada 
vez mais perigoso se não for 
diagnosticada e tratada. Em 
casos extremos pode levar à 
tomada de decisões irreversí-
veis (como o suicídio).

Essas condições diferem 
pessoas que tem depressão 
das pessoas que sentem tris-
teza. As primeiras pensam de 
modo diferente das outras, 
apresentando por diversas 
vezes pensamentos negati-
vos e de desesperança que 
refletem as suas visões do 
mundo a seu redor. Surgem 
de crenças negativas comuns, 
no caso das pessoas com de-
pressão, diversos assuntos 
que geralmente são relativos 
às suas condições, ao futuro, 
às incertezas e sobre situa-
ções cotidianas.

Para essas pessoas, ou-
vir informações negativas ou 
críticas se torna mais intenso 
pela condição depressiva. O 
problema, nesse caso de pes-
soas com depressão, é que as 
informações que se asseme-
lham aos pensamentos de-
las (que são os pensamentos 
negativos) e os elogios ou in-
formações positivas são mais 
dificilmente associados, por 
serem contrários ao credo da 
pessoa.

Ou seja, pessoas com de-
pressão tendem a absorver 
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mais as críticas e informa-
ções negativas do que as pes-
soas sem esse transtorno. 
Por exemplo, pessoas com 
depressão que acreditam 
ser um fracasso, tendem a se 
lembrar mais de situações em 
que elas fracassaram do que 
daquelas em que obtiveram 
êxito, podendo piorar o qua-
dro em um ciclo vicioso no 
qual há um acúmulo das ex-
periências negativas. O ciclo 
acaba por ignorar experiên-
cias positivas e gerar interna-
mente julgamentos injustos, 
assim distorcendo a percep-
ção da realidade e colaboran-
do, também, para a tomada 
de decisões equivocadas.

Pessoas com depressão 
podem se sentir tão impoten-
tes, apáticas e sem esperan-
ças em relação às suas vidas, 
que suas relações pessoais e 
cotidianas podem ser preju-
dicadas, aumentando a possi-
bilidade de isolamento social 
e o risco de tendências sui-
cidas. Isso mostra, também, 
que não somente a pessoa 
com depressão sofre com a 
doença, mas todo o meio em 
que ela vive e as pessoas com 
quem ela convive podem ser 
afetadas pela doença.

Mesmo com todos os es-
tudos e conhecimento sobre 
o assunto que temos atual-
mente, muitas pessoas ain-
da pensam que se trata de 
algo “passageiro”, algo para 
chamar atenção, nada sério 
demais ou nada sério o bas-
tante para se despender de 

tempo para tratar. O que es-
sas pessoas não entendem é 
que a depressão não é algo 
que pode ser facilmente re-
solvido como em um passe 
de mágica, mas uma doença 
que foge do controle e que 
pode prejudicar seriamente a 
vida de quem a possui.

Sem a ajuda profissional, 
apoio e empatia de paren-
tes e amigos próximos, pode 
ser impossível (ou no mínimo 
muito difícil) lidar com essa 
condição. Mesmo assim ain-
da há muita resistência quan-
do o assunto é buscar ajuda, 
até mesmo por preconceito 
da própria pessoa nessa con-
dição.

Por isso, as pessoas que 
têm a menor suspeita de 
ter esse transtorno devem 
se permitir a busca de um 
profissional qualificado para 
ajudar. Também é muito im-
portante tentar evitar o iso-
lamento, envolvendo-se em 
atividades sociais e manten-
do contato com pessoas pró-
ximas. É possível, por exem-
plo, encontrar um grupo de 
pessoas com os mesmos 
interesses que os seus e se 
manter regularmente nesses 
grupos (é uma das alternati-
vas como ferramenta de me-
lhora). Nem sempre o trata-
mento é fácil, podendo ser 
necessário o envolvimento 
de amigos e familiares direta-
mente, o acompanhamento 
regular de um profissional e 
o uso de medicamentos que 
auxiliem na questão bioquí-

mica cerebral (que também é 
importantíssima).

Depressão não é frescura, 
não é preguiça e não é uma 
escolha. Depressão é algo 
sério e pode matar, mas tem 
tratamento. Quanto antes for 
diagnosticada, melhor e mais 
fácil de tratar.

Saúde Mental na USP:
Há muitos anos a Univer-

sidade de São Paulo oferece 
vagas (limitadas) para aten-
dimento de pacientes volun-
tários em diversos grupos e 
projetos de pesquisa e tra-
tamento, principalmente o 
Instituto de Psiquiatria (IPq) 
do Hospital das Clínicas (HC) 
da Faculdade de Medicina da 
USP (FMUSP).  

Os tratamentos são gratui-
tos (inclusive as medicações). 
De acordo com os serviços 
oferecidos, os exames labora-
toriais e de imagem também 
podem ser gratuitos.

O instituto está localiza-
do na Rua Dr. Ovídio Pires de 
Campos, 785, Cerqueira Cé-
sar, São Paulo – próximo ao 
Metrô Clínicas.

Dentre os tratamentos 
oferecidos estão:

•	 Depressão;
•	 TOC (Transtorno Ob-

sessivo-Compulsivo);
•	 Esquizofrenia;
•	 Estresse pós-traumá-

tico;
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•	 TDAH (Transtorno de 
Déficit de Atenção e 
Hiperatividade);

•	 Jogo Patológico – vício 
em jogos de azar;

•	 Transtornos alimen-
tares – compulsão 
alimentar, bulimia ou 
anorexia;

•	 Epilepsia;
•	 Oniomania – compra 

compulsiva;
•	 Ciúme patológico;
•	 Cleptomania – furto 

impulsivo;
•	 Impulso sexual exces-

sivo;
•	 Automutilação; 
•	 Dependência tecnoló-

gica.
Outros tratamentos po-

dem ser consultados mais a 
fundo no site do IPq (http://
www.ipqhc.org.br/) ou na 
matéria do JornalUSP (http://
jornal.usp.br/universidade/
extensao/instituto-de-psi-
quiatria-oferece-vagas-pa-
ra-pacientes-voluntarios/), 
com informações, descrição 
e contatos para cada um dos 
grupos.

Além das vagas ofereci-

das para voluntários, exis-
tem também grupos como a 
Frente Universitária de Saúde 
Mental que ajuda a encami-
nhar, conscientizar e facilitar 
o tratamento em relação aos 
diversos problemas relativos 
ao assunto. Você pode co-
nhecer mais sobre esse gru-
po na página no Facebook: 
https://www.facebook.com/
frentedesaudemental/

Eduardo Marsola
Engenharia de Minas

Nu
No ápice de seu delírio, imaginou que seu corpo era o mar
Navegou pela imensidão como se fosse só no mundo 
Mas percebeu as velas que vinham logo ali

Todas trancafiadas dentro de aquários
Vários aquários

Vários mares
Cada mar se ligava

Cada mar se separava

Perdido
Silêncio
Escuro

Alan Borges Oliveira
Engenharia de Materiais/ Metalúrgica
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FAQ 76
1) Por que o Brasil 
não ganhou a Copa?
• Dinei: Porque o Paulo es-

queceu meu casaco da 
sorte no CMR (eu nunca 
vou esquecer isso, Paulo)

• Rosin: A seleção Moscou 
demais em campo

• Madruga: Culpa da Dilma
• Fernando: Porque sempre 

tinha gente gritando gol 
antes da hora

• Capiau: Porque o Rehem 
não tava jogando

• Júlia: Porque não tinha 
nenhum jogador do Pal-
meiras e eu avisei antes

• Bardavira: Teco zicou o 
jogo, azarão. Não pode 
nem ouvir o jogo no rádio

• Julio: Porque ele fez me-
nos gols que os adversá-
rios, pra mim esse é o se-
gredo do futebol

2) Qual é o evento 
mais importante do 
segundo semestre?
• Dinei: O dia que eu não 

for mais gestão.
• Madruga: 'Peruada' ou 

'Outubro ou Nada'
• Capiau: O final
• Júlia: Na atual conjuntura 

dos fatos, acabar biênio de 
semestre par hahahahah 
EU OUVI UM AMÉM?

• Bardavira: Eu ouvi um Fé-
rias de verão?

• Julio: Retorno do melhor 
bixo pro CMR

• Rosin: Parte 5 de Jojo elei-
çao presidencial porque 
vai ser muito loko

3) Se o CMR fosse um 
artista musical, que 
artista ele seria?
• Dinei: Ventania
• Capiau: Rogério Skylab
• Júlia: Rafa Moreira, mano! 

777!
• Rosin: Ratinho (Carlos 

Roberto Massa, famoso 
CMR)

• Madruga: Chico Buar-
que. Já fez várias parada 
da hora, hoje só come no 
sweden

• Alan: Michael Douglas

Alan Borges Oliveira
Engenharia de Materiais/ Metalúrgica

CONVITE A TODOS
Tem interesse em escrever? Em demonstrar 
seus sentimentos ou simplesmente publicar 

informações que acha pertinentes?
Nossas portas estão abertas para todos!

Venha para o Dois Martelos!



Dois Martelos São Paulo, Agosto de 2018

15

Across
2. Sua pior posição em Copas do Mundo teve uma partida disputada, na qual foi derrotada
5. Menor país, em questões geográficas, da Copa do Mundo
6. Única seleção campeã do mundo que começou sua campanha perdendo
8. Disputou sua primeira Copa em 2018

Down
1. Aspiram um grande título há 25 anos
2. Sua base futebolística é fundamentada no futebol holandês
3. Duas das estrelas de seu escudo se referem a conquistas olímpicas
4. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar
5. Disputou a primeira partida oficial de futebol. Ocorreu em 1872
6. Garantiu uma vaga na Copa do Mundo após 28 anos
7. O escudo da seleção possui um pássaro conhecido como mensageiro da deusa do Sol

Copa do Mundo de 2018:
Seleções


