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APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresento este guia do muLtiplicador, que complementaa implementação da tarefa de aconselhamento para as equipes de assistëncia a indivíduos infectados, com comportamento de risco, doentes e aos seus familiares.

De posse deste manual, o muitiplicador poderá obter resultados significativos
no sentido de identificar e modificar atitudes inadequadas.

LAIR GUERRA DE MACEDO RODRIGUES
Diretora da Divisão Nacional dc Doenças

Sexualmente Transmissfvcis/AIDS
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MODELO TEÓRICO-TÉCNICO

O modelo teórico-técnico usado neste treinamento estií baseado no princípio
de que um trabalho com as emoções mais comuns dos indivíduos, permitiria abran
ger um maior número de atividades conseqüentes a estas emoções. As emoções
consideradas, por sua vez, são definidas no próprio treinamento, de maneira que ca
da participante, considere a emoção a que está se referindo de comum acordo com
os demais participantes. Para que esse objetivo fosse atingido, foi necessário esta
belecer definições simples e razoáveis para as emoções mais comuns assim conside
radas e qualquer participante, que usar qualquer um dos termos a seguir, deve fa
zê-lo de forma que o significado seja único para todos. Estas emoções de acordo
com o modelo teórico-técnico são assim definidas:

Medo: Conflito entre a mente e o corpo. A maneira adequada de abordá-lo é
promover a integração do indivíduo fazendo-o pensar a respeito do próprio medo.

Humor: Define-se aqui dois extremos opostos de variações de humor.
Deprimido: é considerado o indivíduo no qual predomina a tristeza.
Elevado: aqui significa sentir-se inatingível pela realidade da AIDS podendo

encontrar-se alegre ou irônico em relação à questão. -

Angustiado: Aqui significa um sentimento que tenha uma manifestação cor
poral qualquer como opressão no peito, taquicardia, dó ou dor emocional.

Ansioso: Aqui significa um sentimento de expectativa comum no dia-a-dia
mas de menor intensidade do que o de angústia.

Todas as atitudes que tiveram por base os sentimentos considerados neste
modelo teórico-técnico podem ser trabalhadas neste treinamento. Outras atitudes ou
reações que tiverem por base outros sentimentos que não os aqui considerados não
podem ser trabalhados neste treinamento, e provavelmente necessitam de uma aten
ção específica de um profissional de Saúde Mental.

Os sentimentos aqui considerados nunca aparecem totalmente isolados, assim
como, nunca aparecem totalmente iguais em determinado momento. Normalmente,
sucedem-se em várias ordens, mas neste Treinamento vamos levar em consideração
apenas o que aparece primeiro em relação à determinada realidade.

Quando este sentimento inicial for o Medo deve-se considerá-lo como uma
Atitude de Inferioridade em relação à realidade em questão. Quando este senti
mento inicial for Alegria ou a Ironia deve-se considerá-lo como unia Atitude
de Superioridade em relação à realidade em questão. Quando este sentimento ini
cial for a Tristeza deve-se considerá-lo como uma Atitude de Inferioridade em
relação à realidade em questão. Quando esse sentimento inicial for a Revolta consi
derá-lo como uma Atitude de não-Aceitação em relação à realidade em questão.

Quando este sentimento inicial for a Apatia, considerá-lo como uma Atitude
de Aceitação-Total em relação à questão. Quando esse sentimento inicial for
a Impotêncin, deve-se considerá-lo como uma Atitude de Não-Idealização em
relação à realidade em questão.

Quando esse sentimento inicial for a Idealização de Si Mesma considerá-lo
como uma Atitude de Segurança em relação à questão.
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Todas as atitudes consideradas são reações usuais em relação à realidade em
questão. Normalmente elas se sucedem e isso não deve ser considerado sobre o
ponto de vista patológico. Qualquer destas atitudes pode ser considerada inadequada
no momento em que um indivíduo permanece fixo, sempre apresentando a mesma
atitude em relação à realidade em questão e, conseqüentemente, cada vez mais, au
mentando a intensidade da emoção subjacente à atitude.

Neste modelo teórico técnico denominamos de Polarização a radicalização
em determinada atitude considerada. Promover a Despolarização dessa atitude
considerada inicialmente em uma atitude contrária e equivalente e, posteriormente,
em uma atitude que lhe permita obter um ponto de segurança em que a pessoa en
volvida se sinta em condições de fazer algo sozinha em relação à realidade em
questão.

Todo este procedimento de identificação e mudança de atitudes é realizado
durante o processo de treinamento. O treinamento deve ser realizado em três etapas
distintas sendo a etapa inicial caracterizada pela apresentação do modelo nos termos
aqui descritos, na etapa intermediária pela aplicação do modelo em situações pro
blemáticas dramatizadas e na etapa final pela aplicação do modelo nos próprios par
ticipantes a partir dos dados obtidos na etapa anterior de dramatização. Esta última
etapa denominada de Sintetização das emoções dos participantes, é aquela em que
principalmente se deposita a necessidade de transnussão oral dos procedimentos a
serem adotados pelos motivos já expostos na introdução.
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