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- 2009, 02 de Junho

Krista Crown
Arthur West

1-2800-N-06-2009

A Srta. Krista Crown, de livre e espontânea vontade, deu entrada hoje 
no Hospital Psiquiátrico Bishopgate. Seu objetivo é realizar 
tratamento terapêutico com vistas à recuperação de um forte abalo 
emocional decorrente da recente perda do irmão, Mason King.
- 2009, 04 de Junho
Hoje tive minha primeira sessão com a Srta. Crown. Ela demonstrou-se 
uma pessoa inteligente, ainda que distante. Essa avaliação preliminar 
apontou um prolongado estado de choque, exacerbado pela investigação  
decorrente à morte do Sr. King, da qual a Srta. Crown é acusada. A 
presença constante da polícia no Bishopgate em nada contribui para a 
melhora das condições da paciente, culpada ou não.
- 2009, 15 de Junho
A Srta. Crown tem demonstrado desconforto diante da possibilidade de 
ficar sozinha. Uma das enfermeiras também relatou duas situações em 
que a paciente acordou aos gritos, chamando pelo nome do irmão, 
Mason. É possível que sua mediação tenha de ser trocada.
- 2009, 09 de Julho
Na sessão de hoje a Srta. Crown, de modo indireto, revelou um passado 
de relações familiares conturbadas. Indícios de abusos cometidos por 
um dos pais, ou ambos, surgiram. O tópico superficial da conversa foi 
um local de caráter fantasioso, onde ela e o irmão refugiavam-se com 
freqüência. O ambiente, descrito como vazio e impossível de ser 
encontrado por qualquer adulto, remete ao estado de distanciamento e 
apatia que crianças vítimas de abuso inconscientemente constroem na 
busca de proteção.
- 2009, 18 de Julho
Decorridas cinco semanas de sua chegada ao Bishopgate, a Srta. Crown, 
contra as minhas recomendações, continua afastada de qualquer 
trabalho de natureza artística. Tendo em vista que sua capacidade 
criativa despertou no período em que supostamente começou a sofrer 
abusos, é compreensível que tenha se estabelecido uma associação 
inconsciente entre a arte e algo “ruim”. 
- 2009, 31 de Julho
A terapia, que a Srta. Crown continua realizando de forma um tanto 
displicente, tem tido efeitos reduzidos. A situação foi agravada por 
uma visita recebida hoje: Thomas Hoyt, responsável pela carreira da 
Srta. Crown. Ela deve de ser contida e sedada pelas enfermeiras 
depois de atacar o Sr. Hoyt. Segundo ele, falava a respeito da 
possibilidade de realização de uma exposição exclusiva dos quadros 
mais recentes da Srta. Crown quando foi agredido.



Hospital Psiquiático Bishopgate
(555)555-7935
HTTP://WWW.BISHOPSGATEHOSP.ORG
ADMIN@BISHOPSGATEHOSP.ORG

- 2009, 02 de Agosto
Hoje a polícia informou que a Srta. Crown não é mais suspeita do 
assassinato do próprio irmão, Mason King. Ela recebeu a notícia sem 
esboçar qualquer reação.
- 2009, 03 de Agosto
Encerrado o período de permanência da Srta. Crown no Bishopgate, não 
posso dizer que fiquei satisfeito com os progressos obtidos. Da mesma 
forma, não acredito que ela dará atenção ao meu conselho para ir em 
frente com a terapia. Existe algo de culpa e remorso nela que não 
pude alcançar, mas que certamente continuará tornando sua vida muito 
difícil enquanto não puder ser encarado. 


	asylum1: 
	asylum2: 
	asylum3: 
	asylum4: 
	asylum_x1: 
	asylum_x2: 
	asylum1x: 
	asylum2x: 
	asylum3x: 
	asylum4x: 


