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“As forças naturais que se 
encontram dentro de nós são as que 
realmente curam nossas doenças” 

                                                                                                         
- Hipócrates- 

 

 

RESUMO 

Quadro dermatológico extremamente incômodo para o paciente e para a família é a Dermatite Atópica. Em 
crianças são muitas as implicações tanto no seu psiquismo, quanto em sua vida diária que sofre influência 
na auto-imagem e consequentemente na autoestima. A técnica da Programação Neurolinguística (PNL), O 
Descriar, abre novas oportunidades de estudo e também promete mudar significativamente a maneira como 
o paciente encara a sua patologia e um jeito de liberar emoções represadas ou mal sucedidas que não faz 
bem. Esta modalidade oferece uma abordagem radicalmente diferente da psicoterapia tradicional e métodos 
de aconselhamento com tendência a focar mais no problema e nas causas do que na solução. É uma 
técnica poderosa que reúne informação de alta qualidade dos pacientes bem como contribui para o alto 
aperfeiçoamento em todos os níveis. 
 

 

PALAVRAS CHAVE: Psicodermatologia, Dermatite Atópica, Programação 

Neurolinguística (PNL), Psicologia. 

 

 

ABSTRACT 

Atopic Dermatitis, a type of Dermatologic Symptom, can be extremely uncomfortable for the patient, and 
family. There is a wide implications in the child's psyche, and daily life which can suffer influence from self-
image, and consequently self-esteem. “Descriar”, a technique of NPL, Neurolingistic Programming opens 
new oppertunities for studies and promises to change significantly the way the patient sees his or hers 
pathology and free of releasing damned or badly emotions, which isn’t correct. This technic offers a radically 
different approach from traditional psychotherapy and conseling methods which tends to focus more in the 
problem  and the causes of what is in the solutions. This is a powerful technique that gathers information of 
thequalities of patients as well as contributes to the improvement at all levels. 

 

WORDS KEYS: Atópic Dermatits, Psycho dermatology, Psychology, Neurolingistics 
Programming –NPL.
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INTRODUÇÃO 

 

Existem inúmeras técnicas em PNL, com aplicações nas mais variadas áreas 

profissionais com resultados surpreendentes. Nessa perspectiva na área da saúde pode-

se contar com a disponibilidade dessas técnicas, utilizar a técnica do Descriar para 

oferecer aos pacientes alívio dos sintomas decorrentes da doença de pele na 

recuperação da saúde e compartilhar desta ferramenta de trabalho como um dos 

caminhos mais naturais que a área da saúde pode percorrer. Além de tornar essa vivência 

uma experiência mais significativa para o paciente paralelamente aliviar os familiares para 

utilizar o seu tempo de modo mais efetivo no seu papel de pais do processo de cura e não 

de limitar as atenções apenas para o problema de pele afim de não estimular atitudes de 

dependência para não facilitar a criação de condições para manipulação dos outros pela 

criança. Ao aplicar a técnica do Descriar em paciente dermatológico é necessário levar 

em conta sua totalidade, procurar entender em seu contexto, questões emocionais, 

crenças e sentidos que conferem (ou não) ao que vier como forma de orientar, dar suporte 

e favorecer catarse das tensões e ser este um dos recursos poderosos da Dermatite 

Atópica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. O tato, a pele e Dermatite Atópica: um processo de cura. 
 

Pele seca, sensível, toda empipocada, a criança vive se coçando. Não é improvável que 

ela sofra de um distúrbio comum no mundo inteiro mas pouco diagnosticado: a Dermatite 

Atópica. Esta afecção é um tipo de alergia que pode aparecer logo nos primeiros anos de 

vida com um componente emocional intenso sendo que a característica de aparecimento 

da doença ocorre na época de bebê e a infância (VALDA & cols, 2002); WONG, 

HERRERA e EXEBIO (1977) apontam que 58% dos casos de Dermatite  Atópica iniciam-

se antes dos dois anos de idade. Nos bebês afeta mais o rosto, o pescoço e as dobrinhas 

de braços e pernas. Já em crianças maiores se manifesta em algumas regiões do tronco 

e das pernas. A frequência da Dermatite Atópica tem aumentado de modo significativo, 

especialmente em comunidades urbanas, com uma incidência na população geral fica em 

torno de 3 a 5% (BUSKE-KIRSCHBAUM & cols, 2001). 

A coceira é marca registrada. Há um período em que a criança sente muita coceira e as 
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áreas afetadas soltam uma espécie de líquido e outra fase se caracteriza pelo 

espessamento da pele. O esfrega, esfrega, no entanto só piora o quadro. Quanto mais a 

criança coloca a mão no local mais machucada fica a pele, o que desata a coceira e cria 

um círculo vicioso difícil de ser quebrado. Além disso, infecções oportunistas podem 

aparecer em decorrência das lesões, o que é claro agrava a situação. 

Aproximadamente um terço dos pacientes de clínicas dermatológicas apresentam alguma 

forma de transtorno emocional, variando desde transtorno de ansiedade e de humor até 

as várias apresentações de transtornos no expectro obssessivo-compulsivo. Estudos na 

área de dermatologia dão conta que 40% dos pacientes que procuram médicos desta 

especialidade tem algum problema emocional. Há certas dermatoses que apresentam 

estreita ligação com estados emocionais pelo menos uma significativa porcentagem de 

pessoas. 

Crianças também convertem tensões emocionais em doenças. Com certa frequência, 

pediatras e dermatologistas encontram manifestações cutâneas de conflitos, temores e 

preocupações. 

A importância dos estudos em relação a pele torna-se bastante evidente ao considerar-se 

que se trata do maior órgão do corpo entendida pelos autores da psicologia como o 

principal meio de contato do sujeito com o mundo. 

Winnicot no livro “A mãe e seus bebes”  compreende a pele como sendo importante 

elemento na constituição do ego, sendo a membrana limitante entre eu e não eu, nas 

relações iniciais do bebê com a sua mãe (WINNICOT,D., 1983, p.35-37) . Anzieu (1989) 

coloca a pele como sendo o envoltório relacional do ser humano.  Montagu(1988) fala da 

pele, como o mais extenso órgão dos sentidos e o primeiro  a tornar-se funcional em 

todas as espécies até agora pesquisadas – humanas e animal. Segundo este autor, a 

pele, depois do cérebro, seja o segundo e mais importante dos sistemas de órgãos. Renê 

Spitz  insistiu com razão, sobre a importância que se deve dar, durante o desenvolvimento 

da criança a superfície cutânea como órgão de percepção, podendo-se dizer que a pele é 

o espelho fiel das influências psíquicas. O psicanalista francês Didi Anzieu chegou a 

escrever que a derme é o “envelope psíquico” do corpo. Ele considera que é por meio das 

experiências físicas e com a mãe que a criança desenvolve a ideia subjetiva do EU. Daí 

esse autor usar o termo EU – pele.  Bowlby destacou a importância da ligação da criança 

com a sua mãe, sendo esta fonte de satisfação de suas necessidades, onde a frustração 

dessa situação pode ser geradora de patologias. A criança que tem em sua experiência 

um modelo seguro de apego vai desenvolver expectativas positivas em relação ao 
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mundo, acreditando na possibilidade de satisfação de suas necessidades. Já outra 

criança com modelo menos seguro, poderá desenvolver em relação ao mundo 

expectativas menos positiva. 

Dentre estas manifestações do desenvolvimento do vínculo mãe – criança, a necessidade 

do toque, do carinho, se desloca. A importância deste contato através da pele fica bem 

demonstrado por Renê Spitz, que em seu livro “O 1º Ano de Vida”, relata a comparação 

entre dois grupos de bebês. A conclusão do autor foi de que a criança para ter um bom 

desenvolvimento normal necessita ser estimulada, assim como a privação de contato 

físico em crianças por tempo prolongado pode provocar a morte. Chama esse tipo de 

privação de “privação afetiva” e sugere que a forma eficaz de suprir essa necessidade é 

através de contato físico. 

Nos trabalhos de Guenhill e Fesinger (citado por Grupum, s/d), refere que no caso de 

crianças, elas sofrem com o prurido, e a mãe, por sentimentos de culpa por sentir-se 

relutante em tocar o bebê o afastaria. Além, portanto de uma dimensão intrapsíquica, o 

relacional influenciaria a Dermatite Atópica, na medida em que mãe e filho tenham 

sentimentos ambivalentes diante dos sintomas gerados pelo quadro. 

Tem-se certo como hoje, que o contato físico é essencial para que os bebês tenham 

desenvolvimento físico, neurológico, psicológico e emocional normal. A pele, além do 

órgão envoltório do organismo com múltipla funções de proteção e equilíbrio, informa o 

sistema nervoso permanentemente sobre o que se passa no ambiente e gera imagens 

mentais, emoções e sentimentos o tempo todo. Todo estímulo que ela recebe origina 

algum estado interior. E isso não se limita ao óbvio como temperatura, tato e pressão, 

para os quais existem receptores nervosos na estrutura da pele. Mesmo ondas sonoras 

são percebidas, qualquer tipo de som é captado não só pelos ouvidos, mas por todo o 

corpo. A pele desempenha um papel certamente decisivo na saúde e na vida psicológica 

das pessoas, às vezes na recuperação de doentes desenganados, existindo relatos de 

quem tenha saído do estado de coma pela estimulação amorosa e prolongada isto se dá 

por meio do sistema constituído por terminações nervosas, vasos, células imunitárias e 

comunicadores químicos faz a diferença entre uma vida com bons relacionamentos e uma 

vida de isolamento e depressão. 

Conforme Ajuriaguerra, questões que envolvem a pele, logo o corpo, são as ditas 

“funcional” ou melhor dizendo “psicossomáticas”. Inclui-se nessa categoria tanto afecções 

que podem ser produzidas por uma emoção quanto distúrbios de origem lesional bem 

precisa ou mal formações e propriamente as doenças psicossomáticas. Estas se 
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caracterizam por uma desorganização somática passageira ou permanente com gênese 

ou desenvolvimento implicam um determinismo de ordem psicológica, quer atual, quer de 

ordem regressiva que põe em evidência organizações psicobiológicas precoce. 

Franz Alexander da Escola de Chicago, relata que as constelações psicossomáticas 

oscilam em torno de sete doenças: úlcera gastroduodenal, retrocolite hemorrágica, asma,  

hipertensão, poliartrite,crônica e evolutiva, neuro-dermatoses (eczemas), hipertireoidismo. 

Para a Escola Psicossomática de Paris, a somatização está ligada a uma carência de 

mentalidade com empobrecimento fantasmático. O processo primário permanece 

operatório nesse nível, há falta de “simbolização”, as pulsões “agem” diretamente sobre o 

corpo ou voltam para o corpo depois de um circuito muito curto. 

Dejours (1980) explica: 

“O processo de somatização aparece quando o sujeito não é capaz de tratar 

mentalmente as contradições que pesam sobre ele. As observações 

psicossomáticas em crianças tendem a demonstrar essa fusão ou simbiose no 

próprio corporal. Os espasmos de soluço, as dermatoses eczematiformes, as 

cólicas dos primeiros meses, as dispnéias asmatiformes; tentam tornar evidente 

essa penetração no intra-corporal, de um processo pulsional que não chega a se 

lançar” (DEJOURS, 1980, p.233-234). 

 

Para J. McDougall, o corpo responde as ameaças psíquicas como se tratassem de 

ameças biológicas, (1978). Para M. Shur, as pulsões são como re-somatização no reagir 

do corpo. A medicina psicossomática adotou com tanto esclarecimento, ou seja, a 

demonstração de que aquilo que acontece na mente pode se expressar na pele de muitas 

e diferentes maneiras. A abordagem psicossomática constitui uma contribuição 

inestimável para a compreensão da influência da mente sobre o corpo tendo em vista o 

propósito das discussões podemos conservar a separação artificial entre mente e corpo e 

da extraordinária sensibilidade da pele para reagir a perturbações originadas a nível 

central. O fato de pensamentos perturbadores irromper na forma de furúnculos de pele, 

de dermatite, urticária, psoríase e muitas outras desordens epidérmicas poderem originar-

se  na mente não é mais novidade. A abordagem psicossomática no estudo da pele pode 

ser vista como centrífuga: quer dizer que procede da mente em direção ao tegumento. 

A derme tem estreita ligação com o sistema nervoso central: capta sensações, evidencia 

conflitos psíquicos e estabelece limites entre o mundo interno e o universo externo 

refletindo aspectos psicológicos e fisiológicos. 

Do ponto de vista psicológico a pele age como um sistema de “abrigo da individualidade”. 
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Como escreve o pesquisador G. Ihauss, “ao mesmo tempo que protege é a fachada que 

nos expõe”. Fatores neuropsíquicos sempre foram associados ao curso da Dermatite 

Atópica como revela o nome neurodermatite, usado no século XIX. Atualmente a 

psicoimunologia vem trazendo à luz alguns dos caminhos seguidos pelos estímulos 

psíquicos para influenciar o desenvolvimento da doença. O paciente com Dermatite 

Atópica adquire certos traços de personalidade decorrentes do incômodo constante 

causado pela inflamação da pele e pela coceira intensa. Ele é descrito como irritável, 

exigente e infeliz, precisa de muito mais carícias e contato físico do que a media das 

crianças. Recentemente o papel dos fatores psicológicos sobre a patogênese da 

Dermatite Atópica, como estresse, bem como o de perfis de personalidade, tem sido foco 

de pesquisa psicodermatológica (BUSKE KRISCHBAUM, 2001; GIL & SAMPASON, 

1989). 

A frequência das crises e a severidade da sintomatologia da Dermatite Atópica podem ser 

aumentadas pelo estresse (PALOF; LERAUX & BUSSY, 2001). As primeiras evidências 

sobre esta relação apareceram em observações clínicas, sugerindo que o estresse 

oriundo de situações como separação dos pais pelo divórcio, morte de um membro 

familiar ou problemas graves de família durante a infância aumentaria a frequência e a 

intensidade dos sintomas. Estressores ditos “menores”, isto é, do cotidiano podem 

também estar associados com a severidade dos sintomas (BUSKE KRISCHBAUM & cols, 

2001). O estresse ainda esta relacionado com os prejuízos causados pelo próprio quadro. 

Gil e Sampsom (citados por BUSKE KRUSCHBAUM & cols, 2001) verificaram que quem 

sofre de Dermatite Atópica tem mais relacionamentos estressantes com outros 

significativos o que pode tornar essas pessoas mais vulneráveis ao estresse. 

A Dermatite Atópica também está associada com um aumento do nível de ansiedade. 

(LIMET & JEMEK, 2001; REIHERT & cols, 2002) afirmam que os sintomas de Dermatite 

Atópica são também geradores de ansiedade e tem um impacto significativo sobre a 

qualidade de vida, especialmente, sobre o funcionamento social e o bem estar psicológico 

em grupos de pacientes com depressão, hipertensão, diabetes e psoríase. 

No caso da Dermatite Atópica, os pacientes tem sido descritos como indivíduos inseguros, 

dependentes, sensíveis com tendência a reprimir emoções e dificuldades em expressar a 

raiva (GIL & SAMPSOM, 1989). Os sintomas da Dermatite Atópica são vistos como auto 

punição ou expressão inconsciente de conflito sexual – agressivo. Traços de 

personalidade relacionados com hostilidade, ansiedade, hipersensibilidade, 

agressividade, sentimentos de inferioridade, tensão, depressão, inquietude, insegurança, 
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labilidade, rigidez, depressão, tensão ou ansiedade estariam presentes. (BUSKE 

KRUSCHBAUM & cols, 2001).  

Tudo o que se vive envolve algum tipo de emoção. As doenças são situações que sempre 

disparam emoções e, muitas vezes, são antecedidas de emoções de tal significância que 

podem ser tidas como provocadoras da doença. Não se sabe em que nível as emoções 

participam da geração da enfermidade. No estado atual dos conhecimentos e das 

possibilidades de investigação, não é possível garantir quando emoções tiveram papel 

ativo no desencadeamento de uma doença ou não. Entretanto, fatos circunstanciais 

levam a acreditar que efetivamente em certas situações estados emocionais específicos 

tiveram pelo menos uma estreita relação com a doença. 

As emoções podem ser a conexão entre a mente e o corpo, porque substâncias químicas 

que controlam nosso corpo e nosso cérebro são as mesmas que participam das emoções, 

segundo a pesquisadora Candace Pert, descobridora de diversos mensageiros químicos 

conhecidos como os neuropeptídios. As áreas do cérebro que controlam as emoções 

positivas, como os nucleus accumbéns, e outras para emoções negativas, como amídala. 

Dessas áreas, seguem fibras nervosas para o hipotálamo e para o tronco cerebral. 

Conforme a Dra. Esther Sternberg, diretora do Programa Integrativo Neuroimunológico do 

Instituto de Saúde Mental dos EUA, os centros emocionais estão ligados, acima aos 

sinais que chegam do ambiente e, abaixo aos centros motores, tornando-os aptos a 

responder aos sinais conforme o estímulo do momento. Dessa maneira as emoções 

interferem no funcionamento do organismo. 

Na relação emoção-mente, são expressões afetivas, acompanhadas de reações intensas 

e breves no organismo, em resposta a um acontecimento inesperado. 

O estudo das emoções ainda continua tanto na área médica quanto na psicológica. 

Alguns médicos apontam as emoções como mais uma das aptidões do cérebro, enquanto 

que outros vislumbram uma ação extrafísica e que o cérebro é apenas o elemento de 

expressão da alma. 

O espanhol Santiago Ramon Cajal e o italiano Camilo Golgi receberam o prêmio Nobel de 

Medicina pela descoberta dos neurônios provocando melhor entendimento dos 

mecanismos da emoção no cérebro. Sherington nomeou de sinapses, a comunicação de 

um neurônio com outros através de seus prolongamentos, difundindo uma mensagem 

dentro de uma rede imensa de neurônios. 

O Dr. Joseph Le Doux, autor do livro: O Cérebro Emocional, ele disse de que maneira o 

cérebro detecta e reage a estímulos que despertam emoções, como se da o aprendizado 
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emocional e de que maneira processos inconscientes dão origem as nossas emoções 

conscientes. 

O psicólogo Daniel Goleman diz que se age como tendo duas mentes: a racional e a 

emocional. Racional = Pensa-pondera e reflete (hemisfério esquerdo do cérebro). 

Emocional = Sente-impulsiva, poderosa e às vezes ilógica (hemisfério direito do cérebro). 

No geral, a mente emocional prepondera sobre a mente racional, ou seja, somos 

dominados pelas emoções. 

A neurociência já realiza uma séria de estudos com relação aos efeitos das emoções 

sobre a química orgânica. As emoções afetam o sistema nervoso autônomo (SNA) e este 

atua sobre o sistema imunológico (SI), alterando as defesas do organismo. Exemplo: 

Emoções = SNA regula tudo (SI). Cérebro= Sistema cardiovascular (SI). 

A psiconeuroimunologia (PNI) já estuda esta conexão Mente – Sistema Endócrino – 

Sistema Imunológico, relacionando as atividades mentais com as defesas do organismo. 

Os pensamentos, emoções e sentimentos tem influência significativa na saúde física das 

pessoas. 

O cérebro é muito significativo, por tudo aquilo que ele representa na estrutura do corpo 

físico, bem como pela grande central desencadeadora de reações químicas que ele é. A 

energia dos pensamentos, atua sobre a massa cinzenta do cérebro realizando 

modificações químicas e dependendo do tipo de pensamento emitido, terá essa ou aquela 

substância química cerebral ativada. Se o pensamento contiver emoções como o medo, o 

cérebro aceita essas mensagens sob a forma de ordens expressas da mente e as 

suprarrenais verterão um excesso de adrenalina na corrente sanguínea. Havendo a 

cronicidade do ressentimento da mágoa, aumenta a calcificação das artérias coronárias, 

surgindo futuras isquemias coronarianas. Uma crise colérica poderá produzir danos 

terríveis para o fígado, chegando mesmo a aparecer alguns sintomas da hepatite, da qual 

a icterícia é consequência. Por outro lado, todo pensamento carregado de emoções e 

sentimentos enobrecidos como a alegria, o carinho, o otimismo, a atitude de bondade, 

autoestima, confiança, perseverança e todo o tipo de elementos saudáveis, são 

verdadeiras mensagens (ordens) para o cérebro que os recebe e os codifica produzindo 

substâncias que irão auxiliar e fortalecer o sistema imunológico do organismo. Toda e 

qualquer atitude mental, negativa ou positiva, produzirá “ordens mentais” no cérebro e 

este obedecerá, liberando substâncias que irão enfraquecer ou fortalecer os sistemas de 

defesa do organismo. 

É preciso lembrar, que as crianças tem seu mundo mental e que são vulneráveis ao que 
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se passa ao seu redor, porque dependem inteiramente dos adultos, não tendo como se 

defender. Para uma criança, as coisas que se passam com ela e os fatos que atingem os 

adultos dos quais dependem significam ameaças incontornáveis. 

 Fantasia: O mundo mental das crianças tem mais fantasias do que realidades. Se 

a criança recebe estímulos que geram fantasias ameaçadoras, cria medos 

infundados, mas que funcionam como realidade para elas. Recorde-se que o 

cérebro analisa as imagens mentais; todas são por ele tomadas como realidade. É 

o caso do bicho-papão, história utilizada para tornar a criança “boazinha”, o qual 

passa a funcionar como uma censura interna para qualquer desobediência. Outras 

histórias assustadoras, bem como ameaças , tratamentos ríspidos, apelidos 

humilhantes, exigências descabidas, atribuições de deveres que cabem a adultos 

vão criando temores, insegurança e inibições e, consequentemente estresse. 

 Contato Físico: Aspecto importante é a falta de contato físico que, durante 

algumas gerações, foi ensinada de pai para filhos com a finalidade de não deixar a 

criança manhosa. Ainda hoje há quem acredite nisso. Na verdade, essa atitude 

gera insegurança, porque a necessidade de contato faz parte da natureza humana 

e é essencial na infância. Também o afastamento precoce da mãe por motivo de 

trabalho, e a colocação da criança numa creche logo aos 4 meses de idade é uma 

situação da qual a criança se ressente, pois ela precisa da presença da mãe para 

saber que tem controle da situação, para ter certeza de que quando necessitar, a 

mãe estará ali para atendê-la. Além disso, sempre que a mãe se afasta a criança 

não sabe quando ela voltará. A sensação é de abandono. Tudo isso cria estresse. 

 Família: Presenciar desajustes familiares, como discussões e brigas entre os pais 

ou outros familiares, viver em ambiente de desavença doméstica e a presença de 

pai alcóolatra, que é um caos em qualquer família, produz sensação de incerteza, 

insegurança, que mantém o organismo da criança sob estresse constante. Além 

desses fatores, os familiares tendem a considerar o atópico uma pessoa com 

deficiência e dão exagerada atenção a sua condição cutânea, muitas vezes 

superprotegendo-a ou criando-lhe incapacidade e falta de confiança. Os pais e 

parentes próximos devem ser orientados a não estimular atitudes de dependência 

para não facilitar a criação de condições para manipulação dos outros pela criança. 

Outro fator é a perda de algum familiar pela qual a criança tenha grande afeição. A 

tristeza que se segue ou a confusão mental criada pela ausência da pessoa sem 

que a criança saiba onde foi geram uma tensão, que se prolonga por muito tempo. 
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 Escola: A irritação crônica da pele também causa feridas psicológicas. É 

fundamental que os pais conversem com os professores e diretores da escola, 

explicando a situação do filho. Isso ajudará a professora a minimizar o estresse da 

doença. Não é raro que haja preconceito das outras crianças que pensam que a 

doença é contagiosa. Professores e alunos precisam se conscientizar de que esta 

é uma visão equivocada e impedir brincadeiras que estigmatizem a criança. Assim 

ela não precisará mascarar seu problema sempre se vestindo com roupas de 

manga comprida. A troca de escola, por ocasião de mudança da família, também 

pode gerar insatisfação, tristeza pela perda de um ambiente ao qual a criança 

estava acostumada e constrangimento por colegas inamistosos.  

 Fatores Externos: Na atualidade, quando as crianças são submetidas a uma 

carga horária de televisão, os desenhos infantis, que são ricos em cenas de 

agressividades e maldades, além de figuras horrorosas e de monstros, constituem 

uma fonte de medo noturno. 

 

É preciso não esquecer as manipulações por meio da vergonha e culpa e ainda, a 

ameaça de a criança perder o amor dos pais se não agir da maneira prescrita. Isso leva a 

uma pressão muito grande e obriga a criança a estar o tempo todo tentando adivinhar o 

que os pais querem que ela faça para continuarem a  amá-la. 

A PNL, também é usada para estudar como os sistemas de crenças influenciam as 

doenças. Está começando a ser percebido que a maneira como os médicos dão 

informações para os pacientes, tanto pode ser uma poderosa ferramenta para a 

recuperação deles como pode introduzir um “vírus” no pensamento deles. Em nenhum 

lugar é mais verdadeiro o axioma: do que na área da saúde: Se você acredita que algo é 

possível ou não... provavelmente você está certo!  

Na grande maioria as alergias são a parte aparente de um problema cujas raízes são 

mais profundas onde há que se tratar das questões envolvidas, ou seja, os ganhos 

secundários. Estes seriam aquelas razões que, às vezes inconscientemente, mantém as 

pessoas presas a um determinado tipo de problema. Por exemplo, uma pessoa que não 

goste que fumem perto dela, só que acha difícil dizer isto para às pessoas. Então passa a 

ser alérgica à fumaça de cigarro, como se estivesse dizendo “Não sou eu quem não quer 

que você fume, é a minha alergia”. Ou então uma pessoa que é alérgica a açúcar e cuja 

alergia tem a intenção positiva (ganho secundário) que ela engorde. A solução para tais 

ganhos secundários é buscar com a pessoa maneiras mais eficientes de lidar com o 
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problema do cigarro e do peso. Quando a pessoa dispuser de meios mais adequados 

para reagir a estes problemas, a alergia não será necessária. 

Outros ganhos secundários envolvem, por exemplo, a atenção e os cuidados que uma 

pessoa recebe em função de sua doença. Às vezes a doença é a única forma que ela 

sabe para conseguir atenção e afeto. Também aqui, se ela aprender novas maneiras de 

obter atenção e afeto, não mais necessitará da reação alérgica para esta finalidade. 

Inúmeras vezes a alergia é apenas o sintoma de algo que não está bem na vida de uma 

pessoa. Às vezes é até possível eliminar a alergia, mas como a verdadeira causa do 

problema não foi tratada ele volta a se manifestar e a pessoa voltar a ter alergia, ou então 

passará a ter um outro tipo de manifestação daquele problema, como por exemplo, 

problemas digestivos. Frequentemente por trás da alergia estão questões de extrema 

importância, tais como questões do nível de identidade e das crenças. 

Desde que nasce, a pessoa vai tirando conclusões de tudo o que lhe acontece. Mesmo 

quando possui um raciocínio rudimentar as experiências vão causando impressão e tudo 

isso vai sendo gravado na mente inconsciente. Isso é evidenciado em trabalhos de 

recessão etária e de simples recordações de fatos da infância, quando a pessoa se 

lembra de eventos que nos quais não pensava havia muitos anos e que, num átimo, 

ressurgem na consciência com uma clareza impressionante, como se a pessoa estivesse 

lá novamente vendo o que viu, ouvindo o que ouviu e sentindo o que sentiu. 

Esse fato indica que aquilo que se vivenciou alguma vez nunca desaparece da mente, 

ainda que não seja lembrado conscientemente. Estando arquivado na mente inconsciente 

esta fazendo parte de toda aquela bagagem que molda a vida atual e esta atuando e 

causando efeitos nas células. Isso lança luz sobre fenômenos de cura de certas doenças 

pelo simples ato de se dar conta de um ressentimento contra certa pessoa e de perdoar a 

ela, conforme é testemunhado em muitas seitas filosóficas e religiosas. 

Se fatos há longo tempo não lembrados podem ser recuperados com simples técnicas 

mentais é de aceitar-se que mesmo lembranças não alcançadas conscientemente 

estejam fazendo parte do acervo inconsciente e estejam funcionando como causas do 

que se vive hoje. Assim, cada conclusão que se tira de alguma vivência forma uma 

crença, que vai funcionar como verdade absoluta dentro de cada pessoa. 

As crenças mais influentes são formadas na infância, mas ao longo de toda a vida 

estamos formando novas crenças. Assim, se alguém, por ouvir repetidamente a afirmação 

de que é desastrada, aceita isso como a verdade e forma a crença “sou desastrada”, 

qualquer ação atrapalhada, mesmo as que todas as pessoas cometem, vai funcionar 
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dentro dela como afirmação de que é desastrada e vai levá-la a aceitar-se como se assim 

fosse sua natureza e a cometer mais atos desastrosos. 

O conjunto de crenças que as pessoas formam constitui seu sistema de crenças e esse é 

o limite de suas atitudes. Se a pessoa quiser mudar algum comportamento seu na vida 

terá que mudar as crenças que estão por trás daquele comportamento. Como para ter 

determinado comportamento é preciso que as células funcionem de modo que 

possibilitem aquele comportamento, é inteligível que a maneira como a pessoa se conduz 

provem de informações dadas às células, para que funcionem desta ou daquela maneira. 

E isto é verdade, no final, também no que diz respeito a saúde e a doença. 

As crenças nos ajudam a liberar os mais ricos recursos que estão bem dentro de nós, 

criando-os e dirigindo-os para apoiar os resultados desejados. 

Quanto mais aprende-se sobre o comportamento humano, mais compreende-se o 

extraordinário poder que as crenças têm em nossas vidas. Esse poder desafia de vária 

formas os modelos lógicos que muitos de nós possuímos. Mas é claro que no âmbito da 

fisiologia, as crenças (representações internas coerentes) controlam a realidade. Não faz 

muito tempo foi feito um notável estudo sobre esquizofrenia. Um dos casos era o de uma 

mulher com personalidade dividida. Normalmente seus níveis de açúcar no sangue eram 

completamente normais. Mas quando acreditou que estava diabética, toda a sua fisiologia 

mudou para tornar-se a de uma diabética. Sua crença se tornara realidade. 

Norman Cousins, que aprendeu em primeira mão o poder da crença ao eliminar sua 

própria doença, diz: “As drogas não são sempre necessárias. Mas a crença na 

recuperação sempre é”. 

A crença é uma escolha.  Pode-se escolher crenças que o limitem, ou que apoiem. O 

truque é escolher crenças que contribuam para o sucesso e os resultados que queira, e 

descartar as que retardam. Acreditar que algo pode ser feito torna-se uma profecia auto 

realizadora. Se tem representações internas positivas ou crenças, é porque as criou. Se 

as tem negativas também criou. 

 

2. Falando por metáforas. 

 

Uma boa metáfora pode valer mil palavras e várias imagens. Metáforas estão por todo o 

lado e no dia a dia. Por exemplo: “Caiu como uma jaca” ou “Está chovendo canivetes”. 

Pode parecer ridículo, mas que fazem sentido em algum nível porque as pessoas dizem 

isso o tempo todo. 
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A saúde e a medicina estão repletas de metáforas – a guerra contra o câncer, lutar contra 

o resfriado comum, erradicar germes e assim por diante. 

Também temos metáforas que descrevem como nos sentimos chamadas de “linguagem 

orgânica”. Por exemplo: 

“Você me dá náuseas”. 

“Aquilo foi difícil de engolir”. 

“Está partindo meu coração”. 

“Você está dando nos nervos”. 

Fica evidente pelas muitas expressões encontradas na conversa diária, em que fazem 

referência as funções táteis da pele, que a importância das mesmas para o 

comportamento humano não foi completamente ignorada. Dizemos que há pessoas que 

“tem tato” e que há outras que “não tem tato”, ou seja, possuidoras ou não da delicada 

percepção do que é conveniente e próprio para o tratamento com o terceiro. 

Nossa busca constante de interação humana nos leva a entrar “em contato” ou a “dar um 

toque” (telefonar) para alguém. Há pessoas que conseguem penetrar “pele adentro”, 

enquanto outras ficam no “nível da pele” (superficiais). 

Quando dizemos que a pessoa está afastada da realidade, dizemos que “perdeu contato 

com a mesma”, quando a pessoa não está exatamente “presente”, dizemos que está um 

pouco “tocada”. Quando descrevemos a total ausência de vínculos entre as pessoas, 

falamos de “desunião”, “falta de contato”, pessoas intocáveis. 

Damos “amistosos tapinhas nas costas” de alguém, ficamos “paralisados” diante de um 

desempenho exuberante. Certas vozes fazem a nossa pele “arder”. O medo leva a sentir 

“calafrios”. Realmente a pele fica arrepiada, pois se contraiu e, quando isso acontece, os 

pelos se eriçam e a pessoa fica “de cabelo em pé”. Empalidecemos de medo e 

enrubescemos de vergonha. Nossa pele formiga de excitação e adormece diante de um 

choque; é o espelho de nossas paixões e emoções. 

Assim, as metáforas têm consequências relativas e como nos relacionamentos com o 

mundo, com outras pessoas e com o nosso próprio corpo. As histórias que contamos, a 

nós mesmos e a outros, afetam profundamente nossas vidas. Elas criam nossa realidade. 

 

2.1 Algumas Metáforas com Repercussão na Saúde: Vale a pena rever algumas 

metáforas de repercussão na saúde geral, inclusive para a pele, que, por terem algumas 

bases científicas, conforme as evidencias da ligação mente-corpo, recentemente revelada 

pela psicoimunologia, poderiam melhorar a vida da população em geral. Deveriam ser 
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ensinados nas escolas e, com certeza, concorreriam para formar indivíduos mais voltados 

para melhorar a saúde em vez de esperar a ocasião de tratar-se doenças. 

 

2.2 Rir é o Melhor Remédio: O riso melhora o estado de saúde, trata a depressão e 

ajuda a curar doenças. Quando há motivo para o riso, o hipotálamo comanda a produção 

de endorfinas beta pela hipófise, substâncias que induzem o relaxamento, o bem estar, a 

euforia e ainda de interferir, anticancerígena. Nos hospitais as televisões colocadas nos 

quartos e salas de espera, deveriam vincular filmes cômicos o tempo todo para provocar o 

riso dos pacientes internados em vez de permitir que eles assistam aos venenos mentais 

apresentados pelas emissoras comerciais. Existe uma terapia do riso no qual se provoca 

uma sessão de riso pela produção do há há há e da fisionomia do riso. Isso é um recurso 

terapêutico, potencializado quando feito em grupo. 

 

2.3 Prevenir é Melhor que Remediar: Isso expressa uma verdade absoluta, que nem 

sempre é seguida pelas pessoas e, pior nem pela medicina, nem pelos médicos. O 

comodismo e o hedonismo das pessoas leva-as a abusar do corpo com a confiança em 

que se necessário os médicos tratarão e resolverão qualquer problema.  É assim que as 

pessoas se expõe demasiadamente ao sol, torram e ressecam a pele sob a radiação 

ultravioleta dele terá e adquirem rugas e manchas, quando não câncer de pele. A grande 

maioria das alterações da pele consideradas pelas pessoas como sendo sinal de idade, 

não o é, mas alterações pela luz solar, que destrói as células da epiderme, principalmente 

as participantes do sistema imunitário. Prevenir é mais fácil e mais barato do que 

remediar. 

 

2.4 Quem do Mundo se Isola do Mundo Fica Isolado: E adoece, pode-se acrescentar. 

Não é por acaso que a prisão mais rigorosa é a solitária. Os seres humanos recebem 

energia basicamente do universo, da alimentação, da respiração, da terra e do contato 

humano. Os relacionamentos nutritivos contribuem para a saúde renovando as baterias 

de energia. Uma observação na pequena cidade de Roseta nos Estados Unidos, mostrou 

que seus habitantes tinham baixíssima incidência das doenças que acometem o povo 

americano, mas que, os que saíram da cidade e iam  morar em outro lugar, passavam a 

ter as mesmas patologias que a população geral. Na busca pelos fatores de saúde da 

cidade de Roseta os pesquisadores verificaram que a única diferença que eles 

apresentavam em relação ao resto dos americano era seu estreito relacionamento e o 
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apoio que eles se davam naturalmente, fatores que desapareceram quando se mudavam. 

Os relacionamentos trazem a possibilidade de contatos físicos, de afagos e de 

proximidade. 

 

2.5 Vida é Hoje, Ontem já se foi, Amanhã talvez não Venha: Só o momento presente 

está sob o nosso controle e que a vida é feita de momentos atuais. As pessoas saudáveis 

vivem o agora, e que é quando tem o poder de opção. É no agora que fazem seu futuro 

tanto físico, quanto psíquico e espiritual. É pela atenção ao momento presente que 

podemos decidir se queremos o que é benéfico para nós ou se vai viver imitando os 

outros prejudicando nosso organismo e plantando as bases das doenças futuras e da 

senilidade. 

 

2.6 Recordar é Viver: Quando nos recordamos vivamente, como se nos 

transportássemos para o tempo e o local vivido, sentindo tudo pelos nossos 5 canais de 

percepção vendo o que vimos, ouvindo o que ouvimos e sentindo o que sentimos, para o 

organismo é como se estivesse vivendo novamente a mesma situação. As substâncias 

químicas que a recordação produz, são as mesmas que as produzidas  na vivencia 

original. Assim é positivo para a saúde recordar fatos agradáveis, estimulantes, 

energizantes, calmantes que nos deem confiança, capacidade, amor e prazer. É preciso 

estar alerta contra recordações que deprimam o sistema imunológico e livrar-se delas 

imediatamente, para que o cérebro não selecione o que lhe é comandado. Fatos bons, 

efeitos saudáveis, fatos maus, efeitos mórbidos. 

 

2.7 Errar é Humano, Perdoar é Divino: O efeito do perdão vem sendo estudado e tem 

sido comprovados os seus efeitos deliberadores de hormônios de relaxamento. Quando 

alguém perdoa alguém é como se se livrasse de uma mala cheia de pedras que ele 

aprendeu a carregar como se sua honra e dignidade estivessem ali contidos, mas que só 

serve para obrigá-lo a gastar energias, esgotar-se e tornar o ambiente insuportável. No 

dia em que ele despacha essa mala para longe é que se dá conta de quanto se castigou 

durante tanto tempo. E o valor disso para a sua honra e para a sua dignidade foi 

rigorosamente zero, mas para a sua saúde foi como se um espinho encravado num vaso 

sanguíneo importante por onde escorreu seu sangue em tempo integral. O pior dessa 

situação é que a pessoa alvo do ressentimento pode nem se importado com isso o tempo 

todo. Há  testemunhas de curas de doenças sem causa física ocorridas após o ato de 
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perdão. É preciso entender que muitas doenças estão relacionadas com a falta de perdão 

a si próprio o que significa culpa. Este tipo de emoção só tem um efeito: criar tensão 

interna sem nada resolver no passado, no presente e no futuro. 

    

3. Materiais e métodos. 

 

Participaram da pesquisa crianças na faixa de cinco anos a dez anos, com sintomas de 

Dermatite Atópica, realizada no ambulatório de psicodermatopediatria do Hospital de 

Clínicas – UFPR, no período da manhã, segunda e quarta-feira. 

Os pacientes eram encaminhados para a psicologia, após diagnosticados pelo médico 

dermatopediatra que encaminhavam para a psicologia por entender ser necessário um 

procedimento psicoterápico. 

Ao chegarem para a consulta psicológica, os pais das crianças eram informados sobre a 

realização do estudo deste trabalho, sendo para tanto necessária a autorização por 

escrito caso concordassem com a divulgação do estudo do caso clínico. 

Concluída esta parte, dava-se início ao trabalho, aplicando a técnica de PNL – O Descriar, 

nas crianças, no dia da consulta e no retorno verificar o resultado para relatar a vivência 

da experiência. 

Várias crianças foram submetidas a esta técnica com conteúdos de significativa 

relevância, no entanto foi selecionado um caso clínico de uma criança que despertou a 

atenção e curiosidade pelo fato de que a mãe da criança na entrevista comentou que a 

criança, “gosta de vir no médico”! E desta forma não demonstrava evolução do seu 

quadro clínico. 

 

4. Descrição da técnica – submodalidades avançadas: O Descriar. 

 

Auto observação – Localizar um sintoma que queira limpar ou dissolver ou transmutar. 

Tocar na parte – reconhecer as submodalidades: cinestésico, auditivo, e visual. 

Como “isto” se apresenta: como são as sensações? (temperatura, densidade, textura, 

etc.) E a imagem? Tamanho – forma, cor, etc. Se tivesse som como seria? Volume?, 

velocidade... e o que diria? Qual a intenção positiva. Agradeça; 

Imaginar-se olhando para “isto” ( pode colocar em uma cadeira a frente) e dizer 3 vezes 

em voz alta com convicção: 

AQUILO NÃO É EU. AQUILO É CRIAÇÃO MINHA 
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EU CRIEI. EU POSSO DESCRIAR. EU QUERO DESCRIAR. EU DESCRIO. 

O que é preciso para descriar? Usar metáforas de cura para limpar ou dissolver ou 

desintegrar ou transmutar aquilo. 

Pode se conectar com mentores, mestres para auxiliar. 

- ESTOU DESCRIANDO... TRANSMUTANDO... 

 OU ESTAMOS DESCRIANDO... 

(Use a respiração e as mãos para auxiliar no processo de visualização). 

Encaminhe para a transmutação. Faça até perceber que o local está bem. 

- O que quer colocar no local?  Faça uma afirmação enquanto cura este espaço. Pode 

também manter o local para o novo. Ou imaginar o local melhor, com recursos de cura. 

Ponte para o futuro. 

Inspirado no exercício de Sergio Bracagioli e reorganizado pela pedagoga e treiner em 

PNL Vania Lucia Slaviro. 

Ao aplicar esta técnica com as crianças realizados alguns ajustes, sem que houvesse 

nenhum prejuízo no objetivo da técnica  descrita a seguir. 

A criança recebe uma folha de papel e lápis e solicitada para que  faça um desenho 

representando ela e que localize no corpo a sua alergia. Depois de realizado o desenho 

segue para as perguntas de reconhecimento das modalidades. Orientada para que 

olhando para este desenho ela repita as frases do Descriar e que ela dê o 

encaminhamento para a transmutação, até perceber que o local está bem limpo e para 

isso a criança vai picar, ou amassar o papel do desenho, simbolizando o enterro, jogando 

no lixo, terminando com a ponte para o futuro, ou seja, na PNL, se trabalha no presente, 

olhando para o futuro. Uma intervenção terapêutica produz mudanças no momento 

presente, mas essas mudanças não necessariamente estarão disponíveis em situações 

similares no futuro. Por isso depois de cada intervenção terapêutica com a PNL se realiza 

uma ponte para o futuro, um procedimento que garante que a mudança realizada no 

presente se estenderá a situações similares no futuro. 

 

5. CASO CLÍNICO 

 

Paciente do sexo feminino, 5 anos, estudante do 1° ano e moradora em região 

metropolitana de Curitiba. A mãe é formada em fisioterapia não atuante na profissão, para 

dedicar-se aos cuidados com os filhos. O pai trabalha como tatuador. Tem um irmão de 8 

anos. 
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Aos 6 meses, deu início uma ferida em cotovelo, pés, joelhos e olhos. Atualmente bem 

mais concentrado na perna e totalmente irritada e inflamada. Na região dos olhos aparece 

só quando está frio. 

A mãe comenta que ela leu artigos pela internet sobre a doença e que nestes artigos eles 

atribuem a culpa ao cuidador, no caso a mãe. Ela relata que a criança após o nascimento 

foi internada e foi para a UTI. A criança vomitava muito cada vez que mamava. A 

informação médica que a mãe recebeu foi que ela tinha muito leite, a criança mamava 

bastante e acabava vomitando. Foi realizado exame e o resultado que surgiu foi dilatação 

do estômago e o bebê ficou dois dias sem comer. Em seguida em outro exame realizado 

o resultado foi que estava tudo normal. 

Mãe relata que a criança é muito sensível, chora com facilidade e profundamente. Criança 

se queixa de várias dores (na cabeça, barriga, garganta), sempre tem alguma dor. 

Tanto os familiares, quanto na escola, agem tratando como bebê, verbalizando: 

“coitadinha”!, “que dózinho”! 

Foram realizadas quatro sessões, na qual segue a descrição. 

 

1° sessão 

 

Nas quatro sessões é sempre iniciada com respiração profunda, três vezes e trabalho 

corporal através de jogos de alongamento, estátua, ser uma árvore, pedra, etc., partindo 

para um relaxamento induzido, em seguida aplicação da técnica o Descriar. 

 A criança inicia a respiração com pouco entusiasmo, lentamente foi estimulada e passou 

a realizar com mais intensidade. Corporalmente, movimentou-se bem descontraída e 

espontaneamente e entrou fácil no relaxamento induzido, visualizando um jardim com 

flores e borboletas. Já neste estado relaxado, diante da folha de papel e lápis, concentra-

se no desenho e faz uma menina e nas pernas coloca vários pontinhos pretos em negrito. 

Deu o som de tec-tec-tec, forma redonda, temperatura gelada, peso leve, cheiro forte de 

álcool. Ao repetir as frases do Descriar, na primeira vez falou bem baixinho, quase não 

dava para ouvi-la. Na segunda vez, falou um pouco mais alto e manteve assim até a 

terceira vez. De posse do desenho vai picando e com os pedaços de papel picados ela 

jogou no lixo como que enterrando. Colocou no local, muitas flores coloridas. 
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2° sessão 

 

A criança apresenta-se sorridente, querendo contar a novidade. Mostra a sua perna, 

dizendo que diminuiu a irritação e passou a coceira. Pede para fazer novamente a mesma 

“brincadeira”. Desta vez a criança solta-se bem mais na respiração, no exercício corporal 

e relaxamento induzido. No desenho, representa a menina com o rosto expressando 

sorriso e na perna os pontinhos aparecem sem negrito. Deu o som de plin-plin, forma 

retangular, temperatura morna, peso nenhum, tamanho médio, cor roxa, cheiro bom de 

chocolate. Repetiu as frases do Descriar, mais alto nas três vezes. Pica o desenho, vai 

até o lixo e depois de jogá-los, acena com a mão dizendo “chau, chau, alergia”! Colocou 

no lugar as cores: rosa, azul e amarelo. 

 

3° sessão 

 

Demonstra-se bem animada, porque as alergias diminuíram e a pele está quase no 

normal. E já vai começando a respiração, dizendo que já sabe fazer e quer me mostrar. 

No exercício corporal, ela tem a iniciativa e propõe brincar de estátua, fazendo uso de 

mais movimentos e explorando os planos alto, médio e baixo. No relaxamento visualiza 

árvores e alguma delas eram de maçãs vermelhas. No desenho, além de fazer a menina, 

coloca mais detalhes, como o sol, as nuvens, pássaros, flores e incrível, não marca na 

perna os pontinhos que representam a sua alergia. Deu o som de blén-blón, forma de 

raio, temperatura quente, sem peso, tamanho pequeno, cor verde, cheiro de frutas. 

Repetiu as frases do Descriar, bem alto nas três vezes e colocou as mãos na perna onde 

se concentrava as alergias. Pica o desenho, vai até o lixo e diz : “Até nunca mais”! 

 

4° sessão 

 

A criança chega perguntando se ela já está de alta, porque ela não tem mais alergia e me 

mostra a sua perna. A pele esta bem melhor, com a sua cor natural e lisa. Quer ir logo 

para o desenho e enquanto vai desenhando, ela vai contando uma historinha, em que a 

menina tinha uma doença e que depois que ela começou a entrar num jardim bonito, ela 

foi encontrando muitos amigos que ajudaram a sarar da sua doença e ela está muito feliz. 

Pede para ficar com o desenho e em seguida vem pra me dar um abraço e agradece pelo 

trabalho. 
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Nestas sessões de ajuda a paciente a passar pela técnica do Descriar, percebe-se que 

ela pode obter resultados desejados e atingir rapidamente mudanças completas e 

duradouras em apenas quatro sessões, mantendo uma sensação constante de bem estar 

mental e emocional que ocasionou um impacto positivo sobre sua saúde. É mais fácil 

trabalhar com a doença quando o paciente estar receptivo a possibilidade que a cura 

pode acontecer e a parte mais importante para a cura é aquela que criou a doença, então 

quando esta parte é transformada, passa a dar apoio a saúde, em vez de sustentar a 

doença. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Dermatite Atópica é um quadro onde pode-se ponderar com relação ao impacto social, 

psicológico, ambiental e físico dessa doença bem como do seu grupo de convivência. 

Entende-se que a dermatose é vivida de forma única pelo paciente que tem suas próprias 

crenças sobre a doença e considerar cada adoecimento como portador de uma 

mensagem específica que chama a atenção para uma oportunidade de ampliar limites, de 

crescer e aprender, de mudar a partir do interior, provocando um profundo reencontro 

consigo mesmo. 

Uma pessoa pode cair doente em consequência de um conflito interno e pode passar a 

gostar dos cuidados que recebe quando está doente e querer continuar doente para 

receber carinho  e cuidado. Quando se trabalha com questões da saúde deve-se estar 

preparados para perceber o que pode estar sustentando a doença e impedindo a cura. 

Mesmo nesses momentos, pode-se ter um conhecimento interior de que se dispõe dos 

recursos para lutar contra as tempestades e de que vai conseguir passar por essas 

dificuldades mais fortes. 

Esta técnica não substitui o médico nem o tratamento pois é importante que o paciente  

tenha a sua disposição todas as possibilidades de cura física. A técnica do Descriar pode 

ser um instrumento importante para a cura emocional, que por sua vez pode contribuir 

decisivamente para a cura física. 

Fica claro que havendo o entendimento e comprometimento com o tratamento faz com 

que uma dermatose de há algum tempo suma magicamente. Com certeza, os 

medicamentos prescritos tem seu papel de importância. A cura se processou num nível 

fora da matéria, assim como a doença possivelmente teve origem nesse nível. 

A cada dia encontram-se casos em que ocorrências mentais, emocionais ou espirituais 
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desafiam explicações materiais. É de lembrar a afirmação do cientista Paul Weiss: “Não 

existe nenhum fenômeno num sistema vivo que não seja molecular, mas tampouco existe 

um que seja unicamente molecular”.  

O material aqui apresentado revelou resultados positivos para o paciente que se 

beneficiou com a técnica do Descriar, proporcionando alívio dos sintomas decorrentes da 

doença de pele na obtenção de uma evolução mais significativa, fortalecendo ainda mais 

a autoestima, ajudando a criar relacionamentos mais satisfatórios e profundos com paz de 

espírito, sensação de integridade e desenvolver-se como ser humano saudável. E o que é 

o ser humano saudável? Aquele que é capaz de amar, trabalhar, brincar e pensar de 

modo crítico e livre de preconceitos. 
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