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Transtornos mentais e estigmatização social

Introdução

Um dos campos de estudo relacionado ao Direito à Saúde de maior interesse para 
as investigações psicojurídicas é o da saúde mental. Nas mais diversas áreas do 
Direito, o jurista é instado a interpretar a realidade a partir de uma visão cada vez 
mais contextual e integral, buscando as inter-relações entre os aspectos jurídicos e 
as facetas psicológicas dos casos que analisa. Como o Direito e a Psicologia 
abordam — cada um nas suas próprias vertentes — a questão da conduta humana 
e das relações interpessoais, algumas características do comportamento tornam-
se relevantes para os processos argumentativos e decisórios, tais como a 
intenção, a vontade, o discernimento a respeito da realidade, o autocontrole, o 
consentimento, a periculosidade etc.

Reconhecemos a importância, para o jurista, de que sejam estudadas as obras e 
autores que, ao longo do tempo, foram contribuindo para a construção de uma 
ciência psicológica cada vez mais robusta, buscando compreender a estrutura e o 
funcionamento da psique humana. Cabe, neste momento, abordar o tema dos 
transtornos mentais, a fim de que possamos ter elementos para discutir com mais 
profundidade eventuais casos concretos, que venham a demandar a atuação do 
jurista no seu desempenho profissional.

A identificação da presença de determinado transtorno mental, do ponto de vista 
técnico na saúde, é importante, cabendo à área da saúde o exercício profissional 
do seu cuidado. É, no entanto, essencial considerar uma forma geral de se abordar 
o tema dos transtornos mentais, antes de pensarmos em classificações e 
diagnósticos médicos, tendo em mente a atuação profissional e social do jurista.

Sobre a classificação dos transtornos mentais

Uma das formas mais difundidas de classificação diagnóstica dos transtornos 
mentais é o DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 
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formulado pela Associação Psiquiátrica Americana. Em 2013, o DSM entrou na sua 
quinta edição. E existem outras formas de se classificar esses transtornos, como, 
por exemplo, o Guia Latino-Americano de Diagnóstico Psiquiátrico.

Para o jurista, é importante conhecer esse tipo de informação como material de 
referência. Mas, mais importante do que isso, é a compreensão de que o 
sofrimento mental não deve ser usado como pretexto para a rotulação de casos 
concretos e definição padronizada de “soluções”. Permitir que isso ocorra seria dar 
espaço à criação ou agravamento da estigmatização social.

Silveira et al. (2011, 131) identificam em Goffman a origem do uso da expressão 
“estigma social”. Eles afirmam: “Para este autor, o estigma social poderia ser 
definido como uma marca ou um sinal que designaria ao seu portador um status 
“deteriorado” e, portanto, menos valorizado que as pessoas “normais”, chegando 
ao ponto de incapacitá- lo para uma plena aceitação social.”

O campo de estudo dos transtornos mentais tem revelado o risco da 
estigmatização, tendo inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) 
iniciado uma campanha para transformar em crime o que tem sido chamado de 
“psicofobia”, ou seja, o preconceito voltado contra pessoas que possuem 
transtornos mentais (ou deficiências mentais). Há uma página na Internet, onde a 
ABP insere informações sobre essa campanha: http://www.abp.org.br/portal/a-
sociedade-contra-o-preconceito-psicofobia-e-um-crime.

Os papéis do jurista no campo da saúde mental

Podemos destacar dois grandes papéis do jurista, quando se fala do tema da 
saúde mental e transtornos relacionados: seu papel social e seu papel profissional.

No âmbito de seu papel social, o jurista atua na busca pelo desenvolvimento do 
reconhecimento e das formas de realização de direitos. Não fica restrito à 
resolução de casos concretos, mas amplia seu estudo e sua participação no 
sentido de colaborar para com a evolução da sociedade.

Já no seu papel profissional mais voltado às causas jurídicas nas quais é 
chamado a trabalhar (seja qual for a carreira jurídica escolhida), o jurista é 
convidado a analisar cada caso como sendo único e procurar não se restringir à 
fria aplicação da legislação e da doutrina e jurisprudência, mas a pensar 
criticamente em cada elemento do seu parecer sobre as questões trabalhadas.

Estar atento ao perigo do estigma social não significa rebelar-se contra os critérios 
diagnósticos, como se eles não fossem necessários. É, na verdade, um passo 
mais aprofundado de análise crítica, para que seja possível discernir e 
individualizar.
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Na sociedade atual, em que há “pressa” para tudo, notamos que a “medicalização” 
tem tomado força. As consultas médicas estão cada vez mais acessíveis à 
população em geral, porém adquirindo, em muitos casos, a característica de 
atendimento massificado. Não parece haver tempo, dinheiro e recursos humanos 
para atender apropriadamente aqueles que buscam os serviços médicos. Quando 
o assunto é o sofrimento mental, a questão se agrava, formando-se uma cultura 
questionável de resolução dos problemas por meio exclusivo de medicamentos.

O jurista tem nas mãos, pois, o desafio de promover, com seus conhecimentos e 
esforços, um direito à saúde mental que permita não apenas o acesso aos 
tratamentos farmacológicos necessários, mas o olhar do indivíduo, livre do estigma 
social.

A Lei de Reforma Psiquiátrica

Em 2001 foi promulgada a Lei de Reforma Psiquiátrica (chamada também de Lei 
de Saúde Mental; Lei 10.216/2001) que “dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental”. Essa lei é importante no debate da atenção à saúde mental no 
Brasil, especialmente considerando o tema da desinstitucionalmização no campo 
dos transtornos mentais.

O artigo 1º da mencionada lei, traz a importância da não discriminação:

“Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 
mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de 
discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, 
opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e 
ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou 
qualquer outra.”

Já o artigo 2º lista, no seu parágrafo único, os direitos das pessoas com 
transtornos mentais:

“Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a 
pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente 
cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

“Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental:

“I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades;
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“II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 
beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção 
na família, no trabalho e na comunidade;

“III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

“IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

“V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer 
a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

“VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

“VII - receber o maior número de informações a respeito de sua 
doença e de seu tratamento;

“VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos possíveis;

“IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 
saúde mental.”

Recomenda-se a leitura integral da Lei de Reforma Psiquiátrica, disponível no link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm.

Para reflexão

Como pode o jurista atuar, em casos concretos, para contribuir com uma 
abordagem sem discriminação e sem estigmatização social, no campo da saúde 
mental?
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