
35% dos policiais apresentam sintomas de transtorno de
estresse pós-traumático.

40% procuram reviver o trauma que desencadeou o
transtorno.

O suicídio mata mais policiais no Brasil do que os
confrontos com criminosos.

Esta série conta as suas histórias, pela ótica de uma
mulher que tomou por missão ajuda-los.
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Isa é mãe. Isa é esposa. Mas Isa também é Tenente-Coronel da PM e a única psicóloga
da corporação especializada em TEPT - Transtorno de Estresse Pós-Traumático.
Trabalha 80 horas por semana ajudando policias em frangalhos enquanto sua família
se esfacela graças à doença incurável de seu filho e ao fracasso profissional e
impotência sexual de seu marido.

Trauma é uma série procedural com elementos serializados. Cada episódio traz um
policial que acessa em flashbacks a operação que o traumatizou enquanto Isa tenta
vencer a resistência de seu paciente. Os traumas ecoam um problema que Isa vive em
sua família, numa mistura de “Sessão de Terapia” com “Tropa de Elite”.

O recurso mais utilizado é o flashback recorrente, com a inclusão de elementos novos
a cada repetição, criando um mosaico que Isa precisa decifrar. Em certo momento Isa
se colocará na cena, que vira um freeze frame 360º, como se Isa entrasse no
inconsciente do paciente, e a partir daí ela desvenda a verdade oculta pelo trauma,
num conjunto de plot twists que engaja o espectador.

A SÉRIEA SÉRIEA SÉRIE

Trauma se passa em São Paulo. Mas poderia se passar em qualquer metrópole do
mundo onde a desigualdade e o crime grassam. Seu universo dramático equilibra-se
num tripé: as cenas fortes e tensas de ação, focadas na atividade policial; as sessões
no consultório de Isa; e a casa da psicóloga, onde ela busca refúgio de sua missão
difícil, mas encontra apenas mais problemas. Este tríptico reflete a construção da
protagonista em cada uma de suas faces - a policial, a psicóloga, a mulher - buscando
um convívio pacífico, sem sucesso.

A série é inspirada nas histórias reais vividas por uma oficial psicóloga da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro. Amiga pessoal de décadas do criador da série, ela
dedica-se a garantir a melhora da qualidade de vida de policiais que arriscam suas
vidas diariamente. Tem mestrado por uma das maiores universidades do país e, além
das atividades na PM, supervisiona equipes de saude mental de um grande município
na região metropolitana do Rio. Atua como psicóloga da PM desde 2002. Suas histórias
trazem as ideias que inspiram as tramas de cada episódio e sua experiência ajuda a
criar a verossimilhança que reside nos pequenos detalhes dos roteiros.

Cada episódio de Trauma estrutura-se em Teaser e quatro atos, conforme a seguir:
- TEASER: apresenta o paciente numa situação que mostra um sintoma do TEPT.
- ATO UM: primeira sessão do policial com Isa. Apresenta o dilema que Isa enfrenta na
vida pessoal e que se relaciona diretamente com o trauma de seu paciente. A sessão
termina num momento de tensão entre paciente e terapeuta.

O UNIVERSO DE TRAUMAO UNIVERSO DE TRAUMAO UNIVERSO DE TRAUMA



- ATO DOIS: Segunda sessão com o paciente. Isa identifica um possível fato gerador do
trauma ou inconsistência nos depoimentos do paciente. O ato termina com uma
vitória de Pirro para Isa, em que ela parece ter identificado a raiz do problema. Mas
esta aparente resolução culmina num estresse ainda maior para o paciente. 
- ATO TRÊS: Uma terceira sessão traz uma escalada de tensão. Um novo flashback,
incitado por um ato falho do paciente, revelará segredos que podem apontar a real
raiz do trauma. Este flashback mostra uma situação de extremo perigo no fim do ato,
que se reflete numa reação extremada do paciente. 
- ATO QUATRO: Última sessão e flashback final. O fato gerador do trauma é exposto,
durante a reprodução da maior cena de ação do episódio. Este é também o ato em
que a catarse é atingida - ou não. A resolução do caso nem sempre termina bem. Isa
identifica-se com o dilema moral/ético do episódio. No fim do episódio são dadas
pistas para os arcos longos da temporada e da série.

O TEPT é uma perturbação mental em resposta a um evento traumático - agressão
sexual, guerra, acidente ou outro tipo de ameaça à vida. São sintomas do TEPT:

- pensamentos, sentimentos ou sonhos perturbadores; 
- respostas de estresse físico ou psicológico frente a recordações do trauma; 
- negação do trauma; 
- alterações na forma de pensar e sentir; e 
- reações exageradas de agressividade ou fuga.

Quando os sintomas perduram mais de um mês após o evento traumático,
geralmente caracteriza-se o diagnóstico de TEPT. Muitas vezes um paciente com TEPT
tem seu julgamento nublado pelo transtorno, o que impede a realização de atividades
perigosas como operação de máquinas pesadas, policiamento, combate a incêndios
etc. A pessoa com TEPT apresenta alto risco de suicídio e automutilação.

Previne-se o TEPT com terapia comportamental, mas este tratamento nem sempre é
eficaz. O tratamento usual mescla aconselhamento psiquiátrico e medicação, em
terapias individuais ou em grupo. Antidepressivos mostram-se eficazes em cerca de
50% dos casos, mas os benefícios da medicação são inferiores aos da terapia. Alguns
medicamentos podem inclusive agravar o transtorno.

Os sintomas do TEPT podem levar meses ou anos para aparecer e são agrupados em
três categorias:
a) Reexperiência traumática: pensamentos recorrentes e intrusivos que remetem à
lembrança do trauma: flashbacks, pesadelos etc.;
b) Esquiva e isolamento social: a pessoa foge de situações, contatos e atividades que
possam reavivar as lembranças dolorosas do trauma;

TRANSTORNO DE STRESS PÓS-TRAUMÁTICOTRANSTORNO DE STRESS PÓS-TRAUMÁTICOTRANSTORNO DE STRESS PÓS-TRAUMÁTICO



c) Hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora: taquicardia, sudorese, irritabilidade,
dor de cabeça, tonturas, distúrbios do sono, dificuldade de concentração,
hipervigilância.

Não raro o TEPT surge associado a outros distúrbios de humor, especialmente:
- depressão;
- transtornos de ansiedade;
- abuso/dependência de substâncias psicoativas, em especial o álcool;
- transtorno obsessivo-compulsivo;
- transtornos dissociativos;
- transtornos de concentração, irritabilidade e hipervigilância.

Os pacientes de TEPT  vivem em estado de negação de sua condição. É nessas horas
que a experiência do terapeuta é essencial para se atingir o ponto de inflexão que
pode levar à cura ou, pelo menos, à melhora significativa dos sintomas. 

Isabella Prado de Sá, 43 anos, veio de Taubaté, no interior de São Paulo, quando
passou em primeiro lugar no vestibular para Psicologia da UFRJ. Apaixonou-se pelo
Rio, lá se formou e até mesmo absorveu um tanto do sotaque carioca, apesar do “r”
marcado e da preferência por jogar truco em vez de sueca. Após formada, mudou-se
para São Paulo com seu namorado Gabriel, que acabara de conseguir um trabalho
numa agência de publicidade. Depois de algum tempo clinicando e dedicando-se à
sua formação, Isa passa a integrar o corpo médico da PM de São Paulo.

Isa é resoluta, firme. Mas também é doce, cheia de empatia. Seus grandes olhos
convidativos fazem dela a ouvinte perfeita para seus problemas. Mas não se iluda: Isa
é arguta. Observa cada inflexão em sua voz, cada mínimo gesto de suas mãos, sempre
buscando o ato falho perfeito que validará suas teorias. Porque Isa sempre tem uma
teoria sobre a gente, e está disposta a reinventá-la toda vez que a situação exige.

Gabriel e Isa apaixonaram-se no primeiro dia de universidade. Ambos tinham apenas
17 anos e se conheceram no encontro dos primeiros colocados de cada curso,
oferecido pela UFRJ. Ambos pareciam igualmente destinados ao sucesso, ele como
publicitário e ela como psicóloga. Isa cumpriu sua missão. Já Gabriel ficou pelo
caminho.

Enquanto Isa se especializava com mestrado e doutorado, Gabriel transitou pelas
maiores agências do país e foi agraciado com diversos prêmios. Os dois casaram-se e
tiveram um filho, Olavo. E a partir daí, tudo desandou. 

A VIDA DE ISAA VIDA DE ISAA VIDA DE ISA



Olavo é portador de Adrenoleucodistrofia, um distúrbio genético que causa a
destruição da bainha de mielina e leva à morte, após uma espiral degenerativa
motora e mental que acaba com a qualidade de vida do paciente. Isa descobriu a
doença do filho quando ele tinha sete anos. Hoje com 10 anos, Olavo vive saindo e
entrando em hospitais e os sintomas têm se tornado mais presentes e graves. O
tratamento da doença é paliativo e caríssimo. Não há cura e o prognóstico é fatal,
após alguns anos de excruciante sofrimento para toda a família. 

A onipresença da morte de Olavo desgastou o relacionamento do casal. Gabriel, sem
forças para superar o estrago psicológico que a condição do filho causa, entregou-se
à dor e sua carreira deteriorou completamente. Decidiu abandonar o posto de diretor
de criação de uma das maiores agências do Brasil para dedicar-se a cuidar de Gabriel
e hoje vive de trabalhos de segunda classe como redator para agências digitais.
 
Isa ressente-se por não conseguir ajudar o marido. Afinal, esposa e psicóloga não são
funções acumulativas. As discussões são muitas, cansativas, por motivos banais, já
que as brigas sérias são evitadas por ambos. Se o amor já foi a pedra angular deste
relacionamento, hoje os dois veem seu casamento desmoronar como uma casa velha
carcomida pelos cupins da autopiedade. Mas ainda há amor ali. A esperança de que
possam superar juntos este mundo de problemas faz com que Gabriel e Isa ainda
fiquem juntos. Só que a distância promoveu um hiato sexual entre eles que já dura
seis meses, graças à impotência de Gabriel, sobre a qual ele é incapaz de conversar.

A derrocada de seu casamento em todos os níveis, somada ao desespero de ver seu
único filho caminhar para a morte, despertaram em Isa um mecanismo de fuga: o
sexo casual com estranhos. De motoristas de Uber a professores, de malhados da
academia a nerds na Comic Con, Isa afoga sua dor no sexo casual. Mas ela tem regras.
A pessoa tem que ser um completo estranho e eles nunca mais devem se ver. O sexo
nem sempre é bom, mas pelo menos lhe dá um torpor, como um bom copo de whisky.

Outra compensação para os desesperos pessoais foi o trabalho. Dedicada a estudar a
fundo o TEPT, Isa acabou entrando para a PM como oficial psicóloga. Hoje no topo de
sua carreira, é a maior autoridade nacional no assunto. Além de atender policiais, Isa
leciona na pós-graduação da USP, escreve artigos, dá palestras e mantém um
consultório particular. Ela trabalha quatorze horas por dia, não apenas porque ama o
que faz, mas porque o tratamento que prolonga a vida de Olavo é caríssimo e ela não
pode contar com o apoio financeiro de Gabriel. Isa e Gabriel têm conversado sobre
vender sua única casa para bancar o tratamento de Gabriel, mas a crise tem tornado
este movimento um péssimo negócio.

Gabriel ressente-se disso. Acusa Isa de fugir dos problemas de casa. E Isa concorda.
Mas usar o trabalho que se ama para escapar de uma família que só lhe traz
sofrimento é compreensível. É uma defesa para Isa, ainda que sinta-se culpada.



Isa tem evitando sua terapeuta Adélia, que a acompanha há vinte anos. Adélia é
inteligente e antecipa cada artimanha que uma psicóloga treinada pode criar para
enganar a si mesma e à sua terapeuta. Não é por acaso que Isa afastou Adélia. Ela
pretende manter seus esqueletos soterrados bem fundo.

Isa é uma mulher de gostos simples que ainda mantém muito de sua personalidade
interiorana. Quieta, carinhosa, cuidadora, é uma cozinheira de mão cheia e uma mãe
atenciosa. Não é daquelas que reclama da vida e prefere fazer o melhor com as cartas
que lhe são apresentadas. Mas o jogo tem sido pesado demais e Isa está perto de
abandonar a mesa.

Gabriel Faleiros, 43 anos, é a única pessoa que Isa considera tão inteligente quanto
ela. A admiração entre os dois é, aliás, uma cola mais poderosa do que o amor. Ao
contrário de Isa, Gabriel tem gostos sofisticados. Apaixonado pela publicidade, logo
depois de formado já ganhava seu primeiro Leão em Cannes.

A vida com Isa era equilibrada. Afinal, dois workaholics sempre encontram tempo para
ficar juntos. O nascimento de Olavo coroou um relacionamento duradouro e forte.
Mas a doença do menino teve um efeito ciclônico na família. Isa não lidou com seus
sentimentos e nem pretende faze-lo. Já Gabriel tentou assumir o papel de pilar de sua
família, mas falhou miseravelmente.

Mais dedicado à saúde do filho do que Isa, Gabriel foi aos poucos perdendo prazos,
queimando-se no mercado. Entregou o cargo de Diretor de Criação de uma agência de
ponta para ser redator de uma pequena agência web e assim ter mais tempo para
Olavo. A diferença na renda da família é bancada por Isa, que se desdobra em três
trabalhos para sustentar sua casa e as contas astronômicas do tratamento de Olavo.

Ser sustentado pela mulher não é nada agradável para um homem que é mais
machista do que gostaria de admitir. Além do mais, convencer uma pessoa
pragmática feito Isa sobre a pertinência de se deixar levar um pouco pelo hedonismo
não é nada fácil quando sua colaboração para o orçamento doméstico é pífia. Gabriel
sente falta de esbanjar um pouco, o que é deprimente quando sua vida resume-se a
cuidar de um menino doente e afogar suas frustrações num vinho barato.

Massacrado pela dor e com a auto-estima destruída, Gabriel enfrenta uma
impotência sexual que não compreende. Já fez exames e sabe que é de fundo
psicológico. Não quer parecer frágil, menos homem, e por isso assume com Isa uma
postura passivo-agressiva. Ele não suspeita das aventuras extraconjugais da mulher,
e a descoberta desses casos pode ter consequências sérias.

GABRIEL, A PROMESSA NÃO CUMPRIDAGABRIEL, A PROMESSA NÃO CUMPRIDAGABRIEL, A PROMESSA NÃO CUMPRIDA



Adélia Torres Homem, 65 anos, é decana da USP com trinta e cinco anos de carreira e
recusa a aposentadoria. Foi orientadora do doutorado de Isa. Apesar de parceiras, não
se tornaram amigas íntimas. Assim, quando Isa finalmente decidiu ter uma terapeuta
controle, o que é mandatório para qualquer psicólogo, Adélia foi a escolha óbvia. 

Genial, lacaniana, assertiva e até um pouco grosseira, Adélia é uma das raras pessoas
cujas opiniões Isa respeita. Até por isso, depois da descoberta da doença de Olavo, Isa
passou a evitar Adélia. Ela não quer ouvir o que sua terapeuta tenha a dizer.

Adélia não tergiversa. Enxerga além das manipulações de Isa e sabe que sua pupila
precisa superar seus próprios traumas se pretende continuar seu trabalho. Tem o
poder de afastar Isa da PM, e Adélia não se furtará de sua responsabilidade se esta
hora chegar.

ADÉLIA E OS SEGREDOS REVELADOSADÉLIA E OS SEGREDOS REVELADOSADÉLIA E OS SEGREDOS REVELADOS

Um herói que ajudou a debelar uma facção criminosa, Coronel André Freire, 45 anos,
entrou na PM junto com Isa. Passou pelo COE, foi coordenador do núcleo de
inteligência da Polícia e finalmente assumiu o comando da corporação.

Comandou um expurgo de policiais corruptos e isso o colocou em guerra com o crime
organizado. Jurado de morte e tendo mexido com gente poderosa, foi encostado no
comando do Centro Médico da PM de São Paulo, o CEMED, onde Isa trabalha.

Sob seu comando, a PM matou e morreu como nunca. Os homens de sua confiança
entram na guerra por acreditar na missão de seu comandante. Agora, seus homens,
traumatizados, entopem o CEMED e o consultório de Isa. E ela não se cala.

Freire e Isa mantêm uma relação respeitosa, porém tensa. Cada um sabe das
qualidades do outro, mas os embates são frequentes. Além do mais, há uma tensão
sexual entre os dois. Freire fere as regras de Isa: é próximo, é recorrente em sua vida
e exerce sobre ela uma mistura de sentimentos que pode acabar com seu casamento.
Um envolvimento com seu Comandante-em-Chefe traz mais danos do que benefícios.
Mas eles não sabem como evitar esta atração, que se torna cada vez mais forte.

FREIRE, A PEDRA QUE SUSTENTA A PMFREIRE, A PEDRA QUE SUSTENTA A PMFREIRE, A PEDRA QUE SUSTENTA A PM

Alex Porto, 42 anos, é divertido e leve. Melhor amigo de Isa desde os tempos de
faculdade, abandonou a psicologia para tornar-se compositor de trilhas sonoras para
a publicidade e por isso mudou-se para São Paulo. Grande amigo de Gabriel, Alex
ajuda Isa e o marido a equilibrarem suas frustrações e a investirem no casamento.

ALEX, O PARCEIROALEX, O PARCEIROALEX, O PARCEIRO



Alex é padrinho de Olavo e o irmão que Isa não teve. É o ouvido preferido dela, mas
não faz as vezes de seu psicólogo, até porque Isa sabe que Alex não está lá para
resolver seus problemas e sim cuidar dela, sem julgamentos. Mas também não se
furta de dizer as verdades que ela precisa ouvir. Isa respeita Alex e sabe que ele zela
pela felicidade de sua família.

Ele sabe das aventuras de Isa e tenta se manter distante disso tudo para não ferir
nenhum dos amigos. É o alívio cômico, um homem de humor ácido que pontua com
leveza os temas pesados que a série aborda.

Olavo de Sá Faleiros, 10 anos, é muito mais maduro do que qualquer criança da sua
idade. É divertido, sensível e mais alegre do que poderia se esperar de um menino em
sua condição.

Mesmo os sintomas motores de sua doença não tiraram a alegria de Olavo. Mas agora
que os sintomas mentais começam a surgir, ele tem mostrado sinais de depressão e
irritabilidade. Inteligente, Olavo sabe que sua morte será devastadora para seus pais.
Esta responsabilidade machuca o menino, que quer minimizar o sofrimento de Isa e
Gabriel, mas sua atitude faz seus pais sofrerem ainda mais.

Olavo é uma criança. Em algum momento, Gabriel e Isa precisarão entender que o
sofrimento pelo qual seu filho está passando é muito mais importante do que o
egoísmo de seus próprios lutos precoces e que precisam aproveitar o pouco tempo
que lhes resta juntos.

OLAVO, O PONTO DE INFLEXÃOOLAVO, O PONTO DE INFLEXÃOOLAVO, O PONTO DE INFLEXÃO

Dora Faleiros, 68 anos, mãe de Gabriel, é uma mulher negra da periferia do Rio que
por mérito próprio aposentou-se como executiva de um grande banco. Tem orgulho
da sua trajetória e da educação que proporcionou ao seu único filho, Gabriel.

Dora orgulhava-se dos rumos que a vida do filho tomava. Porém, sua derrocada
profissional e a doença de seu neto a fizeram levantar-se contra Isa. E ter Dora como
adversária não é uma tarefa fácil.

Dora quer sobretudo a felicidade do filho, e vê em Isa um empecilho para isso. Propôs  
vender parte de seu patrimônio para ajudar no tratamento de Olavo e aliviar a carga
de Gabriel. Ele, orgulhoso, se recusa, sem sequer discutir a questão com Isa. Dora
toma esta negativa erroneamente como influência de Isa e passa a opor-se
frontalmente à nora, o que apenas agrava a situação do casal.

Descobrirá as aventuras sexuais de Isa e será o pivô de uma separação dolorosa.

DORA, O PORTO SEGURODORA, O PORTO SEGURODORA, O PORTO SEGURO



Ep 101 - PILOTO

Um policial que foi sequestrado por uma facção criminosa consegue fugir e apresenta
sinais de TEPT. Isa é acionada e desde a primeira sessão percebe que o policial está
ocultando o verdadeiro gatilho de seu trauma. Em casa, Isa promete a Olavo que vai
com ele à praia, mas uma emergência com seu paciente a tira de casa às pressas,
para raiva de Gabriel e decepção de Olavo. A psicoterapia trava, até que Isa descobre a
verdadeira razão do trauma do PM: além de sequestrado, ele foi sodomizado por dias
até fugir. Revisitar o trauma mostra-se especialmente doloroso por mexer com os
preconceitos mais íntimos do paciente. E há um terceiro mistério no caso que revela
um lado sórdido da PM.

Ep 102 - ESPELHO

Isa vai a uma conferência em Porto Alegre e lá encontra um policial da PM do Rio
Grande do Sul que precisa de sua ajuda. A ausência forçada de duas semanas causa
um transtorno imenso para Gabriel que pode custar seu emprego, mas Alex vem em
socorro do amigo. O tratamento expresso evolui rápido, mas Isa percebe que seu
paciente está forçando a mão para retornar ao trabalho. Reviver o trauma tem um
resultado negativo tanto para o paciente quanto para Isa, e ela retorna para casa
incerta de suas capacidades como terapeuta. Isa busca o auxílio de Adélia, depois de
dois anos de ausência.

Ep 103 - GATO E RATO

A primeira sessão de Isa com Adélia é desconfortável. Alex leva a amiga para
espairecer, mas a PM chama Isa para coordenar uma sessão em grupo em que quatro
policiais revivem um trauma que abalou não só os pacientes, mas também toda a PM
e a cidade cidade de São Paulo. Isa termina a sessão em frangalhos. Mas, investigando
as imagens externas da ocorrência, Isa percebe que há mais uma pessoa
traumatizada que não está nas sessões: seu chefe, Coronel Freire.

Ep 104 - OLHOS NOS OLHOS

A sessão forçada entre Isa e Freire traz à tona a tensão sexual reprimida entre os dois.
A rememoração do trauma não ajuda, já que Freire não se expõe facilmente. A sessão
termina abruptamente. Isa chega em casa e tenta fazer sexo com Gabriel, mas os dois
terminam discutindo e ela busca consolo com um estranho. Alex percebe em Olavo
sinais de comprometimento mental que nem Isa nem Gabriel notaram. Numa nova
sessão com Freire, Isa consegue com sucesso reviver o trauma do Coronel. A catarse é
dolorosa e Freire explode em lágrimas. Isa consola Freire e os dois quase se beijam.

PRIMEIRA TEMPORADAPRIMEIRA TEMPORADAPRIMEIRA TEMPORADA



Ep 105 - FORÇA E HONRA, PARTE 1

Adélia fica preocupada com Isa e sugere que ela se afaste das atividades por algumas
semanas. Isa se recusa. Uma sargento do COE é afastada por comportamento
violento. Isa descobre que há algo mais grave por trás das atitudes erráticas da
paciente: um possível abuso sexual dentro da corporação. A investigação do caso
coloca Isa em linha de colisão com Freire, que prefere esconder o caso para não
desonrar a PM. Em casa, o agravamento dos sintomas de Olavo faz com que Gabriel
perca seu emprego. As constantes ausências de Isa pioram a crise do casal. Freire vê
Isa entrando no motel com um estranho.

Ep 106 - FORÇA E HONRA, PARTE 2 

Isa descobre um padrão de abuso sexual no COE quando uma outra oficial do batalhão
surge com sintomas de TEPT. Isa se recusa a empurrar a situação para baixo do tapete
e exige de Freire uma punição para o responsável, o que não será fácil, já que o
abusador é um herói da PM e ex-pupilo de Freire. Auxiliar na cura de suas duas
pacientes exige de Isa uma medida drástica que leva à sua prisão.

Ep 107 - SEPARAÇÃO

A prisão de Isa pelo período de 30 dias é a gota d’água e Gabriel decide mudar-se para
a casa de sua mãe com Olavo. Dora insiste para que Gabriel trate Olavo nos Estados
Unidos e se oferece para bancar o tratamento com a venda de seu patrimônio. Isa
volta para casa e encontra o apartamento vazio. Ela vai atrás de Gabriel e a discussão
entre os dois é feroz. No consultório, Isa encontra um paciente cujo trauma esconde
um possível abuso de autoridade. Novamente Isa entre em rota de colisão com Freire,
mas desta vez sua responsabilidade com o paciente e o sigilo médico a fazem tomar
uma decisão controversa. Freire e Isa se beijam, mas ela se recusa a dormir com ele.
Ele joga na cara dela que a viu com outros homens e Isa o estapeia.

Ep 108 - O SÉTIMO SELO

Um paciente em estado crítico pede auxílio à Isa. O tratamento é intenso e envolve
rememorar o acontecimento mais doloroso da temporada. Uma piora súbita no
quadro de Olavo faz com que Gabriel tente falar urgentemente com Isa, mas ela não
atende o telefone porque está em sessão. Ele leva o filho para o exterior, à revelia da
mulher. Quando Isa descobre, Gabriel e Olavo já estão a caminho dos EUA. A PM
interrompe a sessão para prender o paciente de Isa. Ela se interpõe, a discussão se
agrava e a sessão termina com um tiro.



Isa lida com os efeitos do incidente em seu consultório. Adélia opta por afastar Isa de
suas atividades compulsoriamente e Freire aceita a recomendação. Alex ajuda Isa a
encontrar Olavo, mas ela percebe que o tratamento que o filho está recebendo é
muito melhor e decide deixa-lo terminar o ciclo no exterior. Gabriel parece disposto a
retomar seu casamento, mas Dora conta a ele dos casos extraconjugais de Isa. A
psicóloga volta ao Brasil sozinha e decide atender secretamente - e de graça -
policiais em seu consultório particular, o que enfurece Freire e Adélia. Os casos são
graves e revelam um padrão dentro da PM de esconder casos que fragilizam a
imagem pública da instituição. A atuação de Isa evita que uma tragédia aconteça e
Freire resolve restitui-la de suas funções na Polícia. Mas o último paciente da
temporada traz consigo um trauma que pode alterar para sempre a vida de Isa.

SEGUNDA TEMPORADASEGUNDA TEMPORADASEGUNDA TEMPORADA

A morte de Adélia, assassinada pelas milícias, tem um efeito devastador sobre Isa. Ela
precisa retornar às atividades, mas a falta de um orientador atrapalha a condução
objetiva de seus casos. O retorno de Olavo e Gabriel aliviam a tensão na vida de Isa,
mas o estado de saúde frágil de seu filho deixa Isa desesperada. Freire e Isa se
entregam um ao outro, mas Alex interfere para salvar o casamento da amiga. Os
casos se acumulam, até que a chegada de um novo terapeuta controle na vida de Isa,
mais cruel e objetivo do que Adélia, dá uma nova dimensão ao tratamento dela. Uma
grande tragédia numa escola na favela gera traumas não só na PM mas também entre
um grupo de adolescentes. Isa passa a atuar junto a uma ONG para auxiliar as vítimas
do massacre de Paraisópolis, mas um grupo de traficantes não gosta de ter uma
Tenente-Coronel da PM entrando na favela todo dia. A condição de Olavo se deteriora e
Isa terá que repensar suas prioridades.

TERCEIRA TEMPORADATERCEIRA TEMPORADATERCEIRA TEMPORADA

O roteirista carioca Rafael Peixoto tem 25 anos de carreira dedicados à cultura e à
publicidade. Realizou mais de 8 mil apresentações artísticas e ações de comunicação
que atingiram mais de 2 milhões de pessoas diretamente e mais de 30 milhões nas
redes sociais. Desde 2016 dedica-se exclusivamente a roteiro e produção audiovisual.
Como roteirista, acumula prêmios internacionais, tem séries vendidas para grandes
produtoras e escreveu os longas-metragens “Crusoé da Amazônia”, “O Inferno de Cada
Um”, “Jardim dos Girassóis” e “Os Lúminas e o Mistério das Nove Gargantas”, todos em
pré-produção. É produtor associado do longa “Anastácia", uma coprodução Brasil-EUA
com grande elenco internacional, em desenvolvimento e com estreia prevista para
2022. Escreveu e dirigiu o curta-metragem "Dois Barcos" e criou e dirigiu publicidade e
branded content para marcas como Sebrae, Ambev e Petrobras.
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