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O QUE ELE DIZ

Nos prontossocorros
falávamos que
estávamos enxugando
gelo, pois muitos
pacientes voltavam

“
VICENTE RAMATIS aponta o risco de doenças causadas pelas drogas

Psiquiatra
já atendeu
mil viciados
Médico transformou
a experiência com
pacientes usuários
de drogas em livro
que será lançado
nesta semana
Kelly Kalle
om cerca de 25 anos de carreira, o médico psiquiatra
Vicente Ramatis Lima já
tratou cerca de 5 mil pacientes,
sendo mais de mil viciados. Nesta
semana, ele lança o livro “Armadilha Social”, baseado em todas as
experiências profissionais com
usuários de drogas.
Ele contou que, em muitos momentos, acreditou estar “enxugando gelo” nos prontos-socorros, já
que a cada dia pacientes voltavam
ao vício e havia pessoas cada vez
mais novas usando drogas.
“Após acompanhar as tragédias
que essas pessoas vivem com o vício, constatamos a grande importância da prevenção. E, para começar, temos de entender o que é álcool, maconha, crack e cocaína,

C

por exemplo, para então ser maduro a ponto de dizer não.”
Um dos capítulos do livro é sobre o álcool. “Ele não é só divertimento. Pode trazer perdas e tragédias para quem tiver uma predisposição genética para o vício.
Além disso, todas as doenças hereditárias a que a pessoa tiver predisposição, ele pode desencadear.”
O título foi inspirado nos problemas que os viciados em drogas podem ter. “Já vi de tudo, pessoas que
têm grande potencial e estabilidade financeira caírem no vício. Alguns vão para as ruas e outros chegam a agredir familiares em busca
da droga ou sob o efeito dela.”
Ramatis faz um debate sobre a
legalização da maconha. “A droga
induz à depressão, deixa a pessoa
lenta e afeta a memória. A pessoa
ser a favor no 'achismo' é fácil. Mas
se ela conviver com os problemas
de um viciado, muda de ideia.”
O psiquiatra aborda ainda mitos
criados para o consumo de drogas,
como o álcool. “Alguém disse que
cerveja preta na gravidez aumenta
o leite. Porém, a ingestão de álcool
pode causar déficit de atenção, hiperatividade, retardo mental e autismo na criança”, alertou.

QUEM É ELE

Atua também em consultório
Carreira

Obras

> NASCIDO EM VITÓRIA, Vicente Ra-

> O PRIMEIRO livro foi lançado em

matis Lima, 50 anos, é psiquiatra,
casado e tem dois filhos.
> DIVIDE o tempo entre o consultório, a
coordenação estadual de saúde da
pessoa deficiente e seus livros.

1992, sobre a vida dos imigrantes
brasileiros nos Estados Unidos.
> NESTA SEMANA, lança o segundo livro focado no trabalho médico com
viciados em drogas lícitas e ilícitas.

”

Muitos pais
incentivam filhos
a beber em casa. Os
menores acham que é
normal e podem até se
tornar viciados

“

”

Todas as doenças
hereditárias a que
o usuário de álcool tiver
predisposição, ele pode
desencadear, como
câncer de mama

“

”

