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HIPNOTERAPIA   MÉDICA

O  que  é  isso ?

         Este caderno informativo tem a finalidade de esclarecer o que é e como funciona este tipo de 
terapia que usa a hipnose clínica como a principal técnica para solucionar um número enorme de 
transtornos psíquico-emocionais, comportamentais e distúrbios psicossomáticos.
         Entre outros resultados, com a utilização da hipnose pode-se recuperar memórias traumáticas 
inconscientes (regressão) e fazer a sua reinterpretação, proporcionando a cura pela origem dos 
problemas e não um efeito paliativo que seria com o uso apenas de medicação. 
         Um exemplo clássico é aquela pessoa com insônia, que precisa usar sedativos para dormir e acaba 
viciada neles. A hipnoterapia ajuda a pessoa acalmar a mente e desligar-se de preocupações na hora de 
dormir, recuperando seu sono natural.
         Em meu consultório também utilizo técnicas  da Programação Neurolinguística (PNL), técnicas 
cognitivas-comportamentais e de  reprogramação mental, terapia estratégica e paradoxal, 
autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades pessoais, entre outras. Também trabalho com a 
chamada Terapia Espiritual, que está explicada na página 25 deste caderno informativo.
         
        No início do século passado, infelizmente a hipnose caiu nas mãos de charlatões (pessoas 
despreparadas para tratar as doenças), que passaram à utilizá-la para fins de diversão, na chamada 
hipnose de palco, criando-se todo um temor e preconceitos equivocados da técnica.
     
         Convém lembrar que no Brasil, a Hipnose somente passou à ser reconhecida e valorizada   nos 
meios universitários na última década, logo, a maioria dos médicos e psicólogos não recomendam por 
desconhecer seus benefícios, mas ela já foi reconhecida oficialmente pelo CFM (Conselho Federal de 
Medicina) como meio diagnóstico e terapêutico.
         Hoje, a Hipnose vem sendo desenvolvida em vários outros Centros ou Institutos de Pesquisa e 
formação profissional em várias partes do mundo. Inclusive sabe-se que atletas olímpicos da Rússia e da 
Alemanha oriental são treinados com hipnose.
  
       Sou médico formado em Julho de 1983 pela Universidade Federal de Santa Maria – CRM 12940 e 
minha formação como Hipnoterapeuta – em hipnose clássica e Ericksoniana - foi no Instituto Milton 
Erickson Brasil Sul – Porto Alegre, nos anos de 2000 e 2001.  

         Neste ano de 2011 estou completando os primeiros dez anos da CLÍNICA DE HIPNOTERAPIA 
MÉDICA. Atualmente recebo diariamente pacientes de várias cidades vizinhas que já passaram por 
vários tipos de tratamento, que melhoravam mas voltavam à adoecer. Pessoas que estavam  cansadas de 
usar medicação psiquiátrica com todos seus efeitos colaterais. 
         Para ilustrar todo o reconhecimento que a Hipnoterapia tem no mundo todo, selecionei neste 
caderno várias reportagens que foram divulgadas em revistas e jornais, com depoimentos de inúmeras 
pessoas que já se submeteram à terapia com hipnose, provando os seus benefícios, uma vez que seja bem 
conduzida por profissionais habilitados, inscritos em seus Conselhos de medicina ou psicologia. 

         Finalizando esta introdução deixo uma mensagem: “... se você apresenta problemas nesta área 
psíquica-emocional-comportamental, aceite-o com calma e perseverança, pois é nas  adversidades que 
despertamos nosso poder de superação. Entenda que Deus nos criou com infinitas possibilidades de 
cura. Faça desta maravilhosa aventura que é viver, um tempo para evoluir. Cada um de nós carrega em 
si o dom de ser capaz, de ser feliz, de viver em paz ...” – (lema do IPPEC).

                 Outras informações e leitura de vários assuntos desta área, entrar no site:
                                    www.brandaoippec.com







































Fonte: ZERO HORA 26/03/2011









TERAPIA  ESPIRITUAL

O que é isso?
        A Terapia Espiritual foi criada para ajudar um grande número de pessoas que apresentam estados mentais 
não classificados nos livros de medicina. Pacientes que escutam vozes, ou a sensação de ter uma presença, ou 
fenômenos sobrenaturais. Coisas que provocam mal estar e que muitas vezes as pessoas evitam de contar por 
medo do que os outros vão pensar. Trata-se de pessoas com elevado grau de percepção extra-sensorial ou 
mediunidade que não sabem lidar com essas coisas. Muitas vezes passam à ser rotuladas de loucas ou 
psicóticas e fazem uso crônico de sedativos e anti-psicóticos, com grandes limitações em suas atividades.
         Para isso, eu desenvolvi a Terapia Espiritual, visando em primeiro lugar, que a pessoa entenda o que está 
acontecendo e em segundo lugar, desenvolva técnicas próprias de auto-proteção e para ter o controle dessas 
coisas do mundo espiritual. 

         Desde 1998 a OMS(Organização Mundial de Saúde), define saúde como o estado de completo bem estar 
físico, psicológico, social e espiritual do indivíduo.
         O Código Internacional de Doenças (CID 10), item F.44.3 – define estado de transe e possessão, 
permitindo o diagnóstico da interferência espiritual obsessora.
        O manual de estatística de desordens mentais da Associação Americana de Psiquiatria – DSM-IV – alerta 
que o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar de forma equivocada como alucinação ou psicose, 
casos de pessoas, quer sigam ou não certas linhas  religiosas e que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas 
mortas, porque isso pode não significar uma alucinação ou loucura.
      A medicina tradicional apenas dispõe de medicação psiquiátrica que abafa os sintomas, mas não oferece 
técnicas para ajudar o paciente a dar um bom encaminhamento à essas questões.
      Existem as casas ou centros espíritas que podem trabalhar estas questões, mas já conheci muita gente que 
tem preconceitos ou restrições, ou não se sente bem em freqüentar esses locais.

      Portanto, a obsessão espiritual como uma enfermidade da alma, merece ser estudada de forma séria e 
aprofundada, sem rotular, evitando tabus religiosos, para que possamos proporcionar à essas pessoas uma 
forma de se desvencilharem da obsessão e recuperarem seu curso saudável de viver, o que temos testemunhado 
em inúmeros casos que viemos atendendo.

     Jesus Cristo, o grande mestre Curador de todos os tempos, entre tantos ensinamentos dizia “orai e vigiai”, ou 
seja, precisamos vigiar nossos próprios pensamentos para identificar o que é nosso e o que é interferência 
externa, o que pode nos provocar muitas perturbações.  
    Claro que, muitas vezes o(a) paciente já apresenta um comprometimento de suas condições psicológicas, 
neurológicas e intelectuais, que torna-se inviável a utilização destas técnicas, restando o tratamento 
convencional medicamentoso.

    Em meu site, no ícone “leitura informativa” – “O sofrimento da alma” - explico os quatro tipos de doença que 
afetam o ser humano: Doenças físicas ou orgânicas, doenças psicológicas ou emocionais, doenças da alma ou 
espirituais e as doenças mistas que começam de uma forma e se espalha para outra. A depressão, por exemplo, a 
meu ver é mais uma doença da alma, por geralmente afeta as pessoas fragilizadas espiritualmente, que não tem 
fé, ou que tem muito pouco desenvolvidos os princípios da espiritualidade –  lembrando que uma pessoa pode 
ser muito espiritualizada e não pertencer à uma religião. 

       Quando não encontramos nesta vida as razões para seus problemas e as técnicas inicialmente utilizadas 
não apresentam  bons resultados, buscamos através da Terapia de Vidas Passadas (TVP) as causas de seus 
sofrimentos. As memórias podem vir de seus antepassados incorporadas em seu material genético ou ser de 
outras vivências traumáticas anteriores à esta vida que, uma vez  descobertas podem ser ressignificadas, ou 
seja, mudar a interpretação dos fatos, fazendo o apagamento da aura de sofrimento e por conseqüência disso, 
perdendo totalmente aquela influência que vinha exercendo sobre sua vida atual.  
       Portanto a Terapia Espiritual é mais um  instrumento de cura  quando se trabalha em uma perspectiva de 
medicina integral que envolve corpo-mente-espírito.

                                                                                              Dr. Gentil Brandão de Souza





                                                  
          
         O que é isso?

           O Instituto de Pesquisa e Promoção dos Estados de Cura (I.P.E.E.C.) foi criado por mim e 
pela minha esposa Mariusa em março de 2004 com a finalidade de pesquisar e desenvolver 
projetos, técnicas e aplicações na área da medicina comportamental. Ou seja, criar as condições 
necessárias ou facilitar para que a pessoa encontre seu estado de cura ou se resolver dos mais 
variados problemas. 
         Existem várias formas da pessoa alcançar um “estado de cura”, a palavrinha mágica foi 
usada por Jesus Cristo e chama-se fé, confiar que conseguirá algo. Assunto exposto no site do 
Instituto.

        A Clínica de Hipnoterapia é uma das atividades desenvolvidas pelo I.P.P.E.C. 
       Entre os principais projetos desenvolvidos, o Instituto criou um programa destinado aos 
portadores de dependência química que está atualmente em fase de avaliação de  sua eficácia, 
sendo aplicado em uma fazenda de recuperação. É um programa auto-aplicativo chamado espiral 
de conexão.
         O I.P.P.E.C. também desenvolveu e vem sendo usada desde o ano passado com ótimos 
resultados a Terapia Espiritual explicada na página 25.

       O I.P.P.E.C. é composto também pela atividade da Terapeuta Mariusa da Silva Brandão, que é 
Terapeuta Floral, de REIKI e ortobiomolecular, além de ser palestrante na área de auto-ajuda.

       Outra bandeira do Instituto é trabalhar e participar de diversas formas no desenvolvimento de 
uma medicina mais integrativa corpo-mente-espírito, ou seja uma linha espiritualista, onde o ser 
humano possa se reencontrar e progredir em sua evolução espiritual e assim contribuir para uma 
sociedade mais civilizada, mais harmônica e ecológica. 

       O Instituto pretende nos próximos anos instalar-se em uma área física apropriada junto à 
natureza e brevemente contar com outros profissionais da área para participarem de suas 
atividades. 

       E Para marcar os dez primeiros anos da Clínica de Hipnoterapia, foi produzido um DVD 
documentário “A consciência e o Poder Mental” que é um material de estudo para quem inicia a 
Terapia. E o I.P.P.E.C. promoveu um concurso de redação à todos os estudantes de ensino médio 
da região Noroeste, com o intuito de abrir um debate e um espaço de conscientização aos jovens 
que estarão motivados em fazer a redação pois existe uma premiação para as três melhores 
redações.  O resultado sairá dia 20 de junho de 2011.

     O Instituto dispõe de um site próprio: www.brandaoippec.com  ou página na Internet onde 
oferece maiores explicações e o ícone “leitura informativa”, onde o interessado encontrará artigos 
sobre  vários temas desta área comportamental.

     O lema do I.P.P.E.C. é : “Cada um de nós carrega em  si, o dom de ser capaz, de ser feliz, de 
viver em paz”.   
      
                                     Muito obrigado pela atenção, muita paz, saúde, sucesso !!!

                                                                                                     Dr. Gentil Brandão de Souza.

I.P.P.E.C.


