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“Há homens que valem pela posição que ocupam, outros – bem raros, aliás,
num país que é um verdadeiro ‘deserto de homens e de idéias’ – que
dignificam e ilustram, com o seu valor pessoal, os postos a que servem.
Aqueles passam pelo cenário da vida pública como meteoros de trajetória
efêmera e desaparecem sem deixar vestígios; estes, muito ao contrário, se
perpetuam e se destacam no meio que atuam, centralizando as atenções e
irradiando luz, como astros de primeira grandeza dentro de uma órbita
precisa e imutável. ”

Que a estrela maior, denominada Ubirajara de Holanda, eterno diretor da
nossa querida “Soizinha”, continue irradiando sua luz perpetuamente por
todas as gerações da Mini-SOI, e que seus esforços para fazer desse um
grande projeto jamais sejam esquecidos.

Esse guia foi elaborado como
forma de homenagear todas as
gerações de diretores e
delegados, responsáveis por
construir e lapidar a nossa
brilhante Mini-SOI
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Lista de Abreviações
APA – Associação Americana de Psiquiatria
APS – Atenção Primária à Saúde
CID10 – Código Internacional de Doenças
DSM-V – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família
NIMH – National Institute of Mental Health
OMS – Organização Mundial da Saúde
OMT – Organização Mundial do Trabalho
ONG – Organização Não Governamental
ONU – Organização das Nações Unidas
OPAS – Organização Pan Americana de Saúde
RAPS – Redes de Atenção Psicossocial
UBS – Unidade Básica de Saúde
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
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Carta de Apresentação
Queridas(os) delegadinhas e delegadinhos,
Olhaaaa ela chegando novamenteee: a Mini SOI! Mais esperada que o aniversário de
18 anos, que a carteira de motorista, que feriado em meio de semana, WhatsApp do
contatinho ou a curtida na foto pelo crush.
Pedimos licença para trazermos verdades e derrubarmos forninhos. Se segura!
Como já virou tradição, resolvemos apresentar para vocês todas(os) as(os)
diretoras(es)que compõem a Mini SOI, e não somente os do seu comitê. Além disso, não
poderíamos deixar de falar dos(as) tutores(as), como também de alguns mitos que fazem
parte da nossa história. Com o passar dos anos, a Mini SOI se tornou uma família e, como
em qualquer família, temos nossas diferenças e características, mas que são fundamentais
para tornar o projeto tão singular. Cada uma dessas pessoas que serão apresentadas
trabalhou com toda dedicação e carinho para construir esse projeto. Então, caras(os)
delegadinhas(os), apresentamos a vocês a família Mini SOI 2018:
Para começar uma carta de apresentações, ninguém melhor do que Ângelo Menezes,
dono e proprietário da Janelinha Mágica® (inclusive, tatuada no seu corpo para 2018). O
diretor dos balõezinhos vermelhos transforma a Mini SOI, a cada ano (e botem anos nisso),
em um projeto leve e cheio de amor. O Pofexô, como é carinhosamente chamado por todos
nós, não só é mestre em Direito Constitucional, doutorando e Professor da UFRN, como
também especialista em transporte de alta velocidade, tendo em vista que, no intervalo de 30
minutos, deslocou-se das ladeiras de Olinda para o Atacadão da BR-101 em Natal (ou, pelo
menos, insistiu nesta versão dos fatos). Sempre preocupado com a efetivação dos direitos
fundamentais de amar e sonhar, o passar dos anos - para além de levar consigo boa parte dos
cabelos do Vovô da Mini SOI - foi crucial para que ele desenvolvesse a técnica do
melhor cheesecake da região.
Em seguida nosso vice-secretário geral: Antonio Gurgel – vulgo Tonhão, Tontz ou
Tonton. Não é por que está no secretariado que esse querido perdeu as raízes, ele continua
cantando seus hits polêmicos pelos quatro cantos. Por falar em Quatro Cantos, dizem que no
carnaval de Olinda ele estava fantasiado de Hulk, mostrando todo o poder da sua dança
(sdds Oudri Kanda Larrai) e dos seus cachos. E se você quer um super-herói @, então ele é a
pessoa certa, pois Tontz tem o grande poder de estar presente em vários lugares ao mesmo
tempo, resolver todo tipo de problema e fazer tudo com muita competência. Além disso, o
seu super trunfo é a risada escandalosa – que faz com que você se greie instantaneamente –
assim como o super latido, o qual é capaz de fazer você se mijar de rir #cuidado. E se você
acha que Antonio tinha como meta de vida o secretariado, você está muito enganado, por
vários anos ele sonhou com o #DireFashion, mas o prêmio não veio. Esses golpes o
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traumatizaram, mas a mensagem que fica é que “quem acredita sempre alcança”, e como ele
gosta de dizer “vdc”.
Apresentaremos agora o Comitê que veio com uma única missão: a de questionar
"que tiro foi esse?". Ele mesmo, o CDSI:
E para começar a responder, viemos apresentar a tutora braba desta pequena família,
Bárbara Bruna ou Babi (apenas para os que dizem ser amigos dela). Formada em Gestão de
Políticas Públicas, nossa amada tutora é um exemplo de determinação, atenção e dedicação
para todos, além de ser muito organizada e ter garantido a casa da Mini SOI em Olinda. “Se
for pra cima dela, melhor sair por baixo” é seu lema, pois apesar de gostar dos minions e ter
uma carinha de super fofinha, não tem medo de dar um sermão bem dado quando
necessário. Mesmo com uma vida de mestranda na UFRN, Babi é #GenteComoAGente e se
diverte bastante assistindo a todos os Reality Shows disponíveis na Televisão Brasileira,
sempre arranjando um tempo para comentar e torcer pelos participantes no seu twitter
(#GleiciCampeã).
Pra não dizer que não falei das flores, agora é a vez de Bia Tulipa, também
conhecida como Bia Azevedo. Trabalhadíssima no Black&White, reza a lenda que se você
abrir o guarda roupa dela só tem preto com uns poucos pontinhos brancos. Nossa Woman in
Black é também fechada com a militância - liberalismo e o patriarcado são com certeza as
coisas que mais a irritam no mundo. Inclusive, prestem atenção nas expressões faciais da
nossa florzinha: garantimos que vai valer a pena. Por outro lado, se quiserem ver essa tulipa
desabrochar, aqui vai o segredo: coloque um copinho de shot com qualquer coisa dentro na
frente dessa flor que o jardim chega brilha. Nossa frô é também cantora, mas vocês só vão
vê-la cantando de madrugada nos vídeos que ela posta no Instagram e apaga um minuto
depois. Por fim, a receita pra conquistar o coração dessa garota é inteligência, uma carinha
de heterotop e uma musiquinha de Chico Buarque.
A próxima Diretora a ser apresentada é... mais uma Bia! Estreando em seu primeiro
ano de Mini SOI, Bia Soares, é um exemplo de organização e pontualidade da SOIzinha,
conseguindo cativar todos a sua volta com bastante calma e sensibilidade. Não é de falar
muito, mas se ela falar (#atenção) é porque é uma coisa muito importante. Conhecida por
sua extrema dificuldade em resumir e sintetizar (que a fez, inclusive, reduzir as margens da
página para “diminuir o guia” #fraude), Bia também tem uma técnica infalível para entender
um texto, caros delegados: ler em silêncio. Nossa querida diretora pode ser facilmente
encontrada em restaurantes, sobretudo de Sushi, ou no drive do MC Donalds, mas não se
engane, essa é a líder do time Fit do comitê e tem uma alimentação mega saudável.
Descendente da Realeza britânica, nossa dear diretora ama tudo que vem do Reino Unido,
sendo, inclusive sua mãe uma grande incentivadora do projeto.
Clara Rocha, mais conhecida nas ladeiras de Olinda como Clarroxa (e as pilastras do
paçoca de pilão que o digam...), dá o que falar com suas fantasias super elaboradas para os
carnavais, tendo sido a mais icônica delas a fantasia de uva. Nossa Rainha dos Memes adora
gerar uma grea e criar paródias, dizem as más línguas que um dia Clara bebeu tanto suco
gummy que deixou as veias roxas! Sim, isso mesmo. A nossa querida diretora depois da
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Calourada foi bater direito na Urgência de Pirangi preocupada com a saúde de seu corpo
(alow dr. Diego). Quando bebe muito, Clarroxa fica bastante emotiva não parando de chorar,
mas é só passar um pozinho na cara e falar “levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai”
que ela está pronta para outra. Muito gentil e prestativa, Clarinha com certeza é aquela
pessoa que você deseja manter sempre por perto... mas devemos logo avisar que ela só toma
banho se suar.
E chegamos a ele, o bendito fruto do comitê: Luís Felipe. Estreante na Mini SOI,
esse querido diretor é um viajante nato, sendo sempre possível vê-lo pelo mundo afora.
Nessas viagens, ele aproveita para repor a sua extensa coleção de... agendas. Luís tem
atualmente três agendas, e não, não é pra organizar seus contatinhos, pois seu coração já tem
dona. Além disso, vale ressaltar que ele criava abelhas (sim, juramos), tendo como mantra
"quando o mel é bom a abelha sempre volta". Nos seus tempos áureos como delegado da
Mini SOI, Luís adorava tumultuar e cantar hits de bandas nacionais muito conhecidas (eu
falei faraó, êeeh faraó), mas hoje espera que nenhum delegadinho o copie (ok? ok.). Caso
você tenha alguma dúvida sobre História pode perguntar a ele, pois nosso amigo será o
melhor historiador que vocês conhecerão.
Agora chegou a hora de falar sobre a nossa pequena grande diretora: Lara Lemos.
Ela ostenta um rostinho angelical, uma voz suave e uma estatura que lhe farão questionar a
sua maioridade, mas, não se deixe enganar, nobre Leitor, Lara já tem 20 anos (suspeita-se
que seus documentos tenham sido falsificados, mas ela nega tudo!). Feminista e defensora
assídua dos Direitos Humanos, nossa colega está sempre preparada para discutir suas ideias
com firmeza, determinação e respeito. Nas horas vagas, você pode encontrá-la dançando
ballet no Teatro Alberto Maranhão, nas mesas do Mahalila ou, ainda, nas dependências do
Casanova ou Ateliê Bar. Nestes últimos lugares, inclusive, Lara costuma chamar a atenção
dos presentes devido ao seu desempenho matemático, uma vez que tem a habilidade de
executar a operação do quadradinho de oito com perfeição.
Ana Cecília, para os íntimos apenas Ceci, é uma diretora extremamente eficiente e
organizada. Dona e proprietária da empresa ABNT, não deixa passar nenhuma referência,
nota de rodapé ou espaçamento entre linhas em suas correções. Esse fato soma-se ainda a
infância atípica que nossa querida diretora teve na sua terra natal, o país de Pau dos Ferros.
Enquanto as crianças brincavam na rua, Cecsi se divertia em casa brincando de jogos
gramaticais (se isso é bom ou ruim não podemos garantir, mas temos certeza que após a
correção dos guias seu comitê jamais esquecerá o que é uma próclise, mesóclise e ênclise).
Caso você esteja com pressa, aconselhamos não andar de carona com Ceci, pois sua
prudência não a deixa passar dos 20km/h, além, claro, de parar em todo e qualquer
cruzamento (mesmo tendo a preferência). Consegue colocar qualquer um pra cima com suas
palavras de incentivo, é dona de um coração enorme e uma competência admirável. Seu
futuro como Ministra do STF está garantido.
Renata Alecrim é diretora acadêmica do CDSI e uma apaixonada pelas simulações.
Dona de um olhar profundo e um sorriso marcante, é uma diretora com alma de delegada.
Especialista em Documentos de Trabalho, Tinha, como carinhosamente é chamada na Mini
SOI, é determinada e corre atrás do que quer, chegando a fazer uma apresentação de slides
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para convencer os pais para participar de um show (#ficaadica). Animada em shows,
calouradas e Carnatal, é sempre possível observar sua felicidade nesses ambientes, chegando
a se emocionar em diversos momentos (vide pisões no pé e banhos de cerveja). Além de sua
competência notável como diretora, Tinha é uma famosa defensora dos Direitos Humanos e
apaixonada pela Defensoria (patrocínio da “família DPU”). Como podemos perceber, temos
uma diretora movida por muitas paixões, mas não se enganem: toda energia desta mulher
incrível, vem de uma bebida que começa com Ca e termina com Fé. Como uma taurina que
se preze, Tinha é conhecida por sua fome de leão, dando prejuízo em muito rodizio por aí
#pas. Dizem que ela está ansiosa para gritar É TETRAA! E por isso vai com tudo para
ganhar o seu 4º título de #Diregata.
Chegando agora no comitê mais colorido da Mini SOI; o comitê das bi, das gay, das
sapa, das trans.. O nosso querido Conselho de Direitos Humanos – CêDêAgá para xs
intímxs. Começando com ela, que além de tutora desse belíssimo comitê, é também uma
verdadeira personalidade da Mini SOI, compondo seu quadro de diretores há muitos anos.
Isso mesmo! Estamos falando de ninguém mais ninguém menos que Flora Assaf! Florinha –
para os #chegados – é uma pessoa doce e extremamente dedicada quando se trata de sua
vida profissional. A nossa querida professora, além de ter uma didática incrível – e uma
paciência ainda mais incrível – é a guardiã de todas as normas técnicas da ABNT. Porém,
muito embora a nossa camaleoa de cabelos domine tantas técnicas de ensino-aprendizagem,
tem certos problemas quando o assunto é manter-se em pé, sendo também detentora de um
arsenal de quedas dignas de Oscar! #RIPLollapalooza2016
A próxima é a romântica incurável do comitê, a nossa canceriana Brena Monice –
também conhecida como Berenice ou Berê. Brena, que respira poesia, acredita muito no
amor e sempre que pode o expressa em seus textinhos e poemas, que são ~de arrepiar~
(literalmente). Mas não se engane com a descrição dada até aqui, porque basta essa garota
tomar alguns copos de cerveja que você poderá vê-la com os cachos amarrados no topo da
cabeça enquanto milita em prol da causa LGBT pelos bares afora. Também não ache que
tudo é amorzinho quando se trata de Berenice, porque a nossa feminista militante Convicta
tem o seu Vênus no signo de Gêmeos, de modo que a sua participação ativa nas calouradas e
demais rolés está mais do que patrocinada; e a sua bissexualidade, VIVÍSSIMA!
Vamos agora falar do MITO chamado Thalita Marianne. Ela que é Sapatão Convicta
e responsável por encabeçar comitês LGBT pela SOI Universitária e por outras simulações
mundo afora faz também parte do queridíssimo CDH da Mini SOI 2018. Além de ter as
mais loucas histórias de rebu de todo o comitê, Thalita é conhecida por virar 1L de qualquer
bebida alcoólica que você forneça em menos de 3min. O nosso querido fusquinha – que
bebe desde acetona até gasolina – possui também poderes sobrenaturais, que a permitem
morrer e ressuscitar no curto intervalo de tempo de uma calourada Habeas Copus. Mas não
ache que é apenas isso. A nossa Marília Mendonça – sim, ela canta! – está sempre
plenamente disposta a dar o sangue e o sono pela MiniSOI, também estando sempre
disponível para auxiliar você, carx delegadinhx.
Mais uma das grandes estrelas que compõe o CêDêAgá é Tépora Donidinha, a uma
das mais novas LGBTs da Mini SOI, é dona de um coração gigante, bem como, é uma
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ariana MUITO FIEL, pois sua carinha de anjo engana o fato de ela ser MUITO
BRIGUENTA, sendo movida por ÓDIO mas é uma das mais choronas de todas as nossas
estrelas, como de praxe também ama uma caninha (pré-requisito pra ser do CDH), é a rainha
do karaokê claramente sendo filha da nossa Marilia Mendonça das simulações!! Débora é
uma das preciosidades que a MiniSOI ganhou no ano de 2018, com sua carinha de anjo e
seu jeito quietinho, mas muito disposta ela está mais que pronta para auxiliar todxs xs
delegadinhxs!!
Sendo ela a cota hétero desse comitê, Raíssa Garcia é uma das pessoas de sorriso
mais encantador que os senhores conhecerão. Essa princesa amorosa, carinhosa e fofinha é
de pau dos ferros (O POVO DESSA CIDADE VAI DOMINAR O MUNDO!!!), e também é
extremamente inconstante – vai de crises de riso a prantos em questão de segundos. Raíssa
também faz jus ao C de Corajosas do CDH, sendo uma amante de cães ferozes (SÓ QUE
NÃO). Mas não se engane. A nossa torcedora fanática do Flamengo e amante do Samba do
Ateliê Bar e Petiscaria é braba de verdade e, quando se irrita, pode ser fatal!!! E, como todas
as rainhas desse comitê foram escolhidas A DEDO, Raíssa é baladeira, forrozeira, quase um
frasco de glitter ambulante (quando você encontra com ela nas baladinhas por aí, ela está
mascarada atrás de uma grande e grossa camada do pózinho brilhante) e tem um sorriso
iluminador. Raíssa é a nossa cotinha incrível e maravilhosa, extremamente preparada e
prontíssima para ajudar e auxiliar no que for preciso!
E COMO NÃO PODERIA FALTAR NOS COMITÊS DA Mini SOI 2018, temos
também UMA BIA!!! Nossa queridinha, Bia Araújo, é a croixfiteira do rolê; rainha fit;
famosa pelos seus “nunca mais eu vou beber” nas suas ressacas incuráveis. É a baladeira
mais top do comitê. Reza a lenda que ela é a Rainha de Muriú depois de ter dado um PT
épico após um litro de vodka (quer dizer que temos mais de um fusquinha no nosso
comitê?). Os relatos são de que a jovem caçou vodka pela casa inteira e, após achar uma
quantidade ínfima dessa bebida sagrada, ela se abraçou ao litro e chorou de emoção – tendo
morrido após esse momento incrível. É a Rainha Máxima do CDH ao falar do Samba do
Ateliê, então, se você já viu essa menina por aí, certamente foi dando show no Ateliê em
uma quinta-feira rotineira. Contudo, Bia Araújo é mais uma peça fundamental para montar
esse comitê incrível e estará disponível para auxiliar você o tempo todo!
Caio Fernandes, nossa cota homem do CDH, é o diretor mais gato da SOI (segundo
ele mesmo). Você vai reconhecê-lo pela marquinha de biquíni de fita isolante e os dizeres
“Vai malandra” que ficaram bronzeados em sua pele desde o carnaval, ou pelo som da sua
voz, possível de ser escutada no raio de 1km. Capitão Caio, que desbravou os sete mares de
Olinda com seu tapa-olho, é o maior cambista que você respeita. Ele não só vende senhas
para todas as festas de Natal como frequenta cada uma delas. Mas nem só de senhas vive um
homem, por isso que Caio, nas horas vagas, também faz pastéis. Todas essas ocupações não
impedem ele de ser um diretor maravilhoso, dedicado e com um coração enorme para caber
todos os delegados e delegadas do comitê. Caso você esteja pensando em uma maneira de
agradecer a esse diretor tão top pela sua maravilhosa orientação, fica a dica: o seu chocolate
preferido é o Ouro Branco.
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Krysna Paiva (Crygina para os íntimos) tem zero juízo. Nada. Nem um tiquinho. E
por isso ela proporciona as melhores greas de todo o CDH. Segundo fontes seguras
(GLOSS, 2018), Nego do Borel teria se inspirado na carreira de Krysna para escrever os
versos “No fim de semana tá tudo enrolado/tem tanto esquema, não dá pra contar”. Apesar
da homenagem, sua artista preferida é a Miley Cyrus, e Krysna vive intensamente a filosofia
da cantora de “this is the best of both worlds”. Dizem que ela finalmente encontrou Jesus no
ano passado – quando saiu rolando nas ladeiras de Olinda e ele lhe ajudou a levantar. Krys é
uma mulher inteligentíssima (geminiana, claro), mas tem um sério problema em achar as
coisas. Correm boatos que durante dois dias ela ficou procurando um chuchu. Porém, não se
engane, o que nossa líder suprema tem de resenha, tem de competente, e não vai medir
esforços pra te ajudar durante a simulação!
Partindo para o comitê que reúne assessoria jurídica, médica e psicológica em um só
lugar – cujos diretores nas horas vagas fazem bico de operador de carrinho bate-bate – temos
a Organização Mundial da Saúde – OMS! Iniciando pelo nosso tutor, esse homem fino.
Delicado. Sutil. Suave. Apenas algumas das palavras utilizadas para descrever o papel de
enrolar prego que é Daniel Augusto, o famoso Gugu. Talvez conhecido de vocês pela sua
participação no filme “A Branca de Neve e os Sete Anões” como o Anão Zangado. Super
fotogênico, esse tutor tem um histórico lendário no que se trata de Mini SOI, tendo sido
coroado DireGato por diversas vezes, inclusive em um comitê do qual ele nem fazia parte.
Hoje aposentado da vida de balada, passa seus dias como cinéfilo inveterado e fazendo bico
de Seu Lunga. Apesar desse seu jeitão, Gugu é muito querido por todos que o conhecem, e
promete agradar a todos com sua delicadeza marcante e piadas de qualidade duvidosa em
mais uma edição da Mini SOI.
Andressa Brito, mais conhecida como Dulce Dessa, é uma fã sincera da banda
Rebelde (RBD), sabendo cantar todas as músicas. Mas, o que realmente impressiona da
nossa querida Dulce, é a sua capacidade de organizar qualquer coisa em uma planilha do
Excel e transformá-la em um evento de sucesso. Andressa tem uma forte tendência para
organizar tudo o que acontece ao seu redor logisticamente e administrativamente,
conquistando a admiração de toda a Mini SOI! Para além do curso de Direito, os seus dotes
são conhecidos por todas as engenharias da UFRN, principalmente a de Produção.
Entretanto, nem só de muito trabalho vive a mulher! Frequentadora assídua de calouradas e
sambas no Ateliê, Dessa é referência aqui e em todo o Brasil de como se aproveitar bem
uma festa. Rainha das micaretas, podem estar certos de que ela estará presente no Carnatal e
no Carnaval de Olinda! Só não achem que será fácil encontrá-la... Sua dedicação e amor
pela SOI são tão profundos que ela até tentou sair, mas nunca conseguiu.
Em seguida, temos a representante da cota das Bias do nosso comitê (não
poderíamos ficar sem uma) e dona dos cachos mais bonitos (sem química, vale ressaltar)
de toda a Mini SOI. Beatriz Marinho ou Bia, para os íntimos, adora frequentar a gloriosa
cidade de São Paulo, e refere que durante suas passagens pela dita Megalópole, amplifica
seu sotaque potiguar, pois não nega suas raízes. Amante do Lollapalooza, cantora e
blogueira, essa diretora multifacetada consegue cativar uma pessoa mesmo após regurgitar
nela (de maneira acidental, claro) além de encantar até mesmo profissionais da saúde

9

responsáveis por resgatar pessoas ébrias além da conta. É garantia de muita grea, diversão e
aprendizado, e com certeza irá conquistar a todos nessa edição da Mini SOI.
Isadora Martins, mais conhecida com IsaTORA (devido às suas peripécias na época
da escola), aluna do 7º período do curso de Psicologia, é uma de nossas amadas diretoras.
Sempre com um sorriso no rosto e disposta a ajudar quem precisa, ela é a psicóloga da
OMS, mas além disso, IsaTORA goza de muitos talentos. Desde o bordado, até o canto, não
há nada que essa exímia diretora faça mal. Ela é aquela pessoa que vai te escutar quando
você estiver mal, que ficará acordada até tarde jogando UNO predatório e que encenará as
brigas que você planeja ter com alguém com a ajuda de fantoches dos Três Porquinhos.
Amiga para todas as horas, amante de Crepúsculo e fluente na língua francesa. Os
delegadinhos que tiverem a sorte de ter essa diretora como tutora, serão agraciados não
apenas com uma pessoa que exala competência em tudo que faz, mas que também coloca
amor em todos os seus atos.
Laura Beatriz, essa pessoa que leva a Fé como sobrenome na vida, figura-se dentre
os componentes da OMS como a pessoa mais pontual do comitê (De acordo com o fuso
horário de Tóquio). Alérgica a relógios, essa querida ex aspirante a jornalista tinha o grande
sonho de apresentar um talk-show com duração de 24h, no qual ela seria a única atração.
Diante da impossibilidade deste, decidiu partir para o único curso no qual falar palavras
difíceis durante longas horas é aceitável, Direito. Nesta jornada, essa guerreira já enfrentou
diversas batalhas, a maior delas sendo sair do banheiro do NPJ, onde ela ficou presa na
cabine do banheiro. Para concluir essa missão, clamou pela ajuda de outros 3 integrantes do
projeto, que tiveram a árdua tarefa de abrir a porta da cabine – que estava destrancada.
Lucas Maciel, ainda não possui apelidos na Mini SOI, então se sintam confortáveis
em criar! Faz Medicina na UFRN, mas em hipótese nenhuma canta as baterias do seu curso
em público. Lucas tem uma sorte singular e é um dos poucos capazes de bater o carro e tê-lo
roubado no mesmo dia. É um frequentador assíduo de festas eletrônicas, recebendo cortesias
recorrentemente para abrilhantar as festas da Praia da Pipa com sua presença. Doce como
um limão, é conhecido por escolher palavras sempre muito sutis... Apesar de Natalense, o
jovem é encantado mesmo pelas cidades de Caicó e Manaus! No carnaval do Seridó, é o
maior especialista da região em economizar a água. Já no norte do país, o rapaz é lembrado
como poucos na ponte aérea. Nosso querido diretor conheceu uma outra diretora da OMS
em uma festa no Beach Club quando foi surpreendido por um jato de vômito, oportunidade
em que cuidou da jovem. Ambos só descobriram o fato na primeira reunião do comitê!
Diego Fernandes, conhecido como Doutorzinho do Amor por uns e, mais do que
Batata, Potato, por outros é mais um medamigo da OMS. Detém vasto conhecimento
jurídico e faz uso de palavras do mais elevado juridiquês, fazendo-nos questionar se ele faz
mesmo medicina. Sua maior preocupação é a “tutela” de nossos delegados. Além disso,
nosso querido Potato é campeão número 1 de DireHitler e DireChato em seus comitês, caso
seja irritado, fica vermelho a ponto de explodir. Nos bares de Natal é conhecido por
combinar os mais variados gêneros e sabores alimentícios, dando origem a pratos como:
vaca atolada com farofa, vinagrete, língua e molho de alho. Já nas calouradas, difícil será
encontrar o Doutorzinho do Amor com seu corpo coberto, os boatos são de que ele tem forte
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alergia a camisa. Chamar sua atenção é difícil, tendo em vista que ele está sempre atento aos
jogos no celular. Mas, uma tutora da Mini SOI conseguiu não só seu coração, como seus
dotes culinários, com direito ao pedido de namoro dentro de um pudim.
Maíra Arcoverde, mais conhecida no submundo das simulações como Maria
Ancoverde, é mais uma no time dos pilotos a lá Velozes e Furiosos da OMS. Motorista
pródiga, possui cartão fidelidade das mais diversas oficinas natalenses, já tendo trocado os
pneus do carro por 7 vezes apenas no ano de 2017. Para além disso, é uma menina super
educada. Boatos que ela, ao visitar a casa de terceiros, atinge a incrível marca de pedir
licença 7x/minuto “é mais forte do que eu” disse Maíra, após pedir licença para pedir
licença. Por fim, é digno de nota que Maíra possui forte interesse pela astrologia, sendo dona
orgulhosa de uma estrela, além da física, pois ela busca a motivação por detrás das suas
frequentes quedas, que se tornaram uma verdadeira marca registrada dessa garota. Super
dedicada, Maíra promete uma fornecer experiências verdadeiramente emocionantes, seja nas
caronas ou na Mini SOI 2018!
Vamos falar agora sobre o UNSC, o famoso e tão esperado english committee!
Começando
pela
nossa
tutora
Carol
Sedda,
ela
é
forte candidata à comissão dos fosseis da SOI, Carolzinha é a empreendedora do insta
@querogordices onde ela posta o seu trabalho com doces e faz inveja ao povo e não cobra
os dois rins e um fígado por um bolo gourmet. Carol tem a maior paciência do mundo –
menos quando não dão carona para delegadinhos - e é ótima de ser abraçada. Cozinha tão
bem que até errando fica gostoso, dizem que se você pedir para ela acender a chama do
fogão, já não tem como errar o prato.
Amanda Bezerra ou Mandy é uma pessoa muito responsável e dedicada ao que faz,
ela pode até parecer um pouco bossy, mas, é para o bem da produtividade. Dona de um
coração de ouro, cheio de muito amor e é uma verdadeira manteiga derretida. Após 2 anos
de secretariado ela finalmente chegou na MiniSoi, forçadamente (só que não kkkkk),
contudo, há boatos de que ela morre de saudades de ser tesoureira do secretariado. Ela saiu
do secre, mas o secre não saiu dela, porque ela não perde a oportunidade de cobrar dinheiro
das pessoas.
Júlio Martins é o dono da edição da TV MiniSoi, é um amorzinho de pessoa quando
quer, mas cuidado para ele não se irritar com você, caso contrário será alvo de um olhar
mortal. É um cinéfilo socialmente aceitável, trabalha com onomatopeias (prepare-se para
pegar carona em seu vrumvrum), 100% responsável com a segurança dos delegadinhos e
odeia Andrei do fundo do seu coração. Trata-se do famoso maníaco das mensagens
apagadas, tic nervoso ou de propósito, eis a questão. Inclusive, reza a lenda que se você
printar as mensagens de Júlio antes dele apagar, ganhará a próxima loteria #GoodLuck.
Felipe Menescal, Menescal ou apenas menes é o senhor do tempo, só não sabe que
vai chover. Fundador do instituto Menescal de Tempos e Medidas e concorrente direto dos
achocolatados Toddy desde o berço. Apesar de chegar atrasado, já portou o título de senhor
pontualidade então, não se atrasem, a não ser que queiram ser reprimidos. Reza a lenda que
ele é na verdade um dinossauro que sobreviveu ao meteoro e atualmente se disfarça de
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humano
para
integrar
melhor
à
sociedade.
Sylvia, mais conhecida internamente como Lil’ Syl, largou a carreira de rapper para
ser diretora da Mini SOI. Se quiserem alguém para conversar sobre Gossip Girl ou Dinastia,
essa pessoa é Sylvinha. Quando não esta ocupada estudando ou assistindo série, esta nas
festas mais badaladas da cidade, e se o rolé ta bom, pode ter certeza que você vai receber um
áudio dela fazendo uma análise extremamente técnica e precisa da festa.
Andrei, também conhecido como Carlinhos, é a definição de labrador humano,
sempre fofo e de bem com a vida. É dono e proprietário do QG da Mini SOI e também de
um excelente resort em Barra de Cunhaú onde você precisa ter muito cuidado pois dá para
assistir a volta das tartaruguinhas para o mar. Seu maior hobby é se isolar do mundo jogando
DOTA, mas apesar disso é uma pessoa muito legal que conquista a todos pela barriga
fazendo um excelente macarrão carbonara.
Luiza, ou lhulhu para os íntimos, é a pessoa mais fofinha da Mini SOI. Conhecida
também por ser super responsável, organizada e nunca ter perdido um prazo. Apaixonada
pela Mini, simulou desde o ensino médio e sonhava em ser diretora entrando para o nosso
time esse ano encabeçando o grande desafio de construir o primeiro comitê em inglês para o
ensino médio (podem ter certeza que ela está fazendo de tudo para ser perfeito!). Mas por
favor, não se apaixonem por essa fofurinha pois ela namora (é o casal mais fofinho de Natal)
e, dizem por aí, que em breve seremos convidados para o casamento!
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Considerações Iniciais
Senhoras e senhores representantes, sejam bem-vindos (as) à Organização Mundial
da Saúde (OMS), ou World Health Organization (WHO). A OMS é uma Organização
Internacional cujo objetivo é discutir a saúde em âmbito global, e será simulado pela
primeira vez na Mini SOI nesta edição de 2018.
Este material servirá como base para que os(as) senhores(as) possam se orientar nas
pesquisas que realizarão, de modo a compreender o funcionamento desse organismo
internacional. Para além da OMS, esse guia de estudos lhes introduzirá ao tema do comitê:
“A problemática da saúde mental no século XXI: Um direito humano da juventude e a
responsabilidade

das

instituições”.

Além

disso,

serão

exploradas

informações

essencialmente ligadas à temática.
O principal objetivo desse estudo é despertar o interesse e a preocupação dos(as)
senhores(as) com a latente problemática da saúde mental a qual vem, cada vez mais, sendo
objeto de discussão em fóruns por todo o mundo.
Nessa perspectiva, é essencial reiterar que este guia de estudos servirá como objeto
norteador das pesquisas, mas os estudos devem aprofundar-se para muito além desse
trabalho por cada um de nossos(as) delegados(as).
Sem mais delongas, passaremos a tratar da a Organização Mundial da Saúde e a
Saúde Mental.

1. Sobre a Organização Mundial da Saúde.
Por volta do início do século XIX, a Europa vivenciava um aumento exponencial do
comércio com o Leste Europeu, o que resultou na proliferação de cólera e outras epidemias
por todo o continente, matando centenas de milhares de pessoas nos anos de 1830 e 1847.
Em decorrência disto, a primeira Conferência Sanitária Internacional foi sediada em Paris no
ano de 1851. A causa da cólera era completamente desconhecida e devido às divergências
políticas da época, pouquíssimo progresso foi obtido nas primeiras edições da conferência. 1
Apesar dos atritos, essa foi a primeira tentativa de estabelecer um mecanismo para a
cooperação internacional focado na prevenção e no controle de doenças. O empenho da

1

CHAVES, C (2013) Poder e saúde na América do Sul: os congressos sanitários internacionais, 1870-1889.
História Ciências, Saúde – Manguinhos 20(2): 411–434. Google Scholar, Medline.
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comunidade internacional acabou vingando em 1892 com a adoção da Convenção Sanitária
Internacional2 para o controle da Cólera e cinco anos mais tarde com uma Convenção acerca
do controle da epidemia.
Porém, não era apenas na Europa que os governos se mobilizavam em prol da saúde
da população, no continente americano os esforços também eram constantes e
consequentemente a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) foi fundada em 1902,
tornando-se assim, a mais antiga agência de saúde do mundo.3
Mais agências foram fundadas nos anos seguintes, como a L’Office International
d’Hygiene Publique, na França, e a Organização da Saúde da Liga das Nações, na Suíça. No
ano de 1926, a Convenção Sanitária Internacional foi revisada para incluir provisões contra
a catapora e o tifo. E em 1938, a última Conferência Sanitária Internacional foi sediada nas
vésperas da Segunda Guerra Mundial4.
Assim que a guerra teve seu fim, em 1945, a Conferência das Nações Unidas sobre
Organizações Internacionais em São Francisco, votou para que fosse criada uma nova
organização internacional da saúde e, um ano após essa votação, a Conferência Internacional
de Saúde em Nova Iorque aprovou a Constituição da Organização Mundial da Saúde, a
OMS5.
Nos três anos subsequentes, uma Comissão Interina, composta por 18 países,
assumiu o comando do L’Office International d’Hygiene Publique, da Organização da
Saúde da Liga das Nações e da Divisão de Saúde das Nações Unidas. Em 7 de abril de 1948,
dia em que hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde, a Constituição da OMS conseguiu
obter assinaturas suficientes para torná-la realidade e a OPAS se tornou uma das seis
organizações regionais da OMS.
A primeira Assembléia da OMS aconteceu em Genebra no ano de 1948 e estabeleceu
as prioridades da organização: malária, tuberculose, doenças venéreas, saúde maternal e
infantil, engenharia sanitária e nutrição. O organismo tinha um orçamento de apenas cinco
milhões de dólares em seu ano inicial, mas se envolveu em diversas campanhas de
prevenção de tratamento de doenças como a bouba, a sífilis, a lepra e a tracoma6.
Desde então, a OMS se consolidou como um braço fundamental da ONU,
atuando em áreas de extrema importância, como vacinação, educação referente a
2

Vide item 1.
LIMA, Nísia Trindade. O Brasil a Organização Pan Americana de Saúde: uma história de três dimensões. In:
FINKELMAN, Jacobo (Org). Caminhos da Saúde Pública no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002.
4
Vide item 1.
5
CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, ONU, 1945
6
WHO | First World Health Assembly. WHO, 2013.
3
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doenças, e promovendo o acesso aos mais diversos medicamentos. A OMS ajudou a
evitar mais de seis milhões de mortes desde o ano de 20007 e também teve papel de destaque
na Iniciativa de Erradicação da Poliomielite, prevenindo a paralisia infantil de milhares de
crianças.8
Seu objetivo principal é a obtenção, por parte de todos os povos, dos mais altos
padrões de saúde. A OMS proporciona a cooperação técnica a seus membros na luta contra
as doenças e em favor do saneamento, da saúde familiar, da capacitação de trabalhadores na
área de saúde, do fortalecimento dos serviços médicos, da criação de políticas de
medicamentos e pesquisa biomédica. Em sua Constituição, a definição da saúde é tida
como bem-estar físico, mental e social, ou seja, não necessariamente apenas a ausência
de uma doença física9.
Atualmente, a OMS é composta por 193 Estados-membros que incluem territórios
que não necessariamente são membros da ONU também. Há ainda espaço para os membros
associados e os membros observadores. Mas são os Estados-membros que decidem pela
adesão de outros países através de assembleias, que são realizadas anualmente no mês de
maio.

2. Sobre a Saúde Mental.
A saúde mental ou o bem-estar psicológico é uma parte fundamental da
capacidade do indivíduo de conduzir uma vida plena, incluindo a habilidade de formar
relações, de estudar, trabalhar ou até mesmo de se interessar por hobbies, além da
capacidade de tomar decisões simples do dia-a-dia. Um desequilíbrio no bem-estar mental
de uma pessoa pode levá-la a tomar decisões precipitadas, causando um dano não somente a
ela, mas a toda sociedade10.

7

OMS: mais de 6 milhões de mortes por malária foram evitadas desde 2000. ONU News, 2015. Disponível
em:
<https://news.un.org/pt/story/2015/12/1534421-oms-mais-de-6-milhoes-de-mortes-por-malaria-foramevitadas-desde-2000>. Acesso em: 15 de março de 2018.
8
Afeganistão, Unicef e OMS vacinam 5,6 milhões de crianças contra pólio. ONU News. 2016. Disponível em:
<https://news.un.org/pt/story/2016/11/1568151-afeganistao-unicef-e-oms-vacinam-56-milhoes-de-criancascontra-polio>. Acesso em: 15 de março de 2018.
9
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Constituição da Organização Mundial da Saúde
(OMS/WHO)
1946.
Disponível
em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMSOrganiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saudeomswho.html>. Acesso em: 10 de março de 2018.
10
Investing in mental health. Geneva, World Health Organization, 2013.
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A saúde mental foi definida pela OMS como “um estado de bem-estar em que
todo indivíduo percebe seu próprio potencial, pode lidar com o estresse inerente a vida,
pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para si e para a comunidade
em que vive”.11
A importância da saúde mental para o funcionamento humano pode ser muito bem
demonstrada

ao

analisarmos

departamentos

extremamente

importantes

para

o

desenvolvimento de uma pessoa. Estes departamentos, segundo a Organização Mundial da
Saúde, em tradução livre, são:12
Capacidade de pensamentos e ações independentes: a habilidade que alguém tem de
controlar seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, assim como suas interações
com as outras pessoas trata-se de um princípio de extrema importância à condição humana.
Não é surpresa que transtornos psíquicos que prejudicam de alguma maneira a habilidade do
indivíduo pensar e agir de maneira racional são aqueles que mais desabilitam os pacientes13.
Capacidade de sentir prazer, felicidade e satisfação: desde os primórdios da
humanidade que a busca pela felicidade é tida como o objetivo principal da vida. É de
entendimento geral que para uma vida plena e satisfatória, a felicidade é indispensável.
Sendo assim, é impossível alguém que não consiga se sentir feliz, ou apenas satisfeito, atinja
uma vida prazerosa.
Capacidade de interagir socialmente e de constituir relacionamentos de amizade ou
familiares: a identidade pessoal e a habilidade de amadurecer estão intimamente ligadas a
como um indivíduo é influenciado pela sociedade que o cerca, incluindo a possibilidade de
relacionamentos e envolvimento com outras pessoas (família, amigos, colegas). A solidão,
isolamento e dificuldades de comunicação são fatores que aumentam exponencialmente o
risco do desenvolvimento ou prolongamento de transtornos mentais.14
É do interesse geral nutrir e sustentar esses valores básicos da humanidade,
principalmente no início da formação do indivíduo. Já que uma das características basilares
de uma sociedade civil é prover suporte mútuo para os vulneráveis e aqueles que precisam.
Um valor social ainda maior é o respeito para com o diferente. Discriminação, abuso
ou a internação compulsória daqueles que sofrem de distúrbios psíquicos – algo muito

11

Investing in mental health. Geneva, World Health Organization, 2003.
DREW, N. et al. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Investing in mental health: evidence for
action. [s.d.].
13
Tradução livre.
14
mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health
settings. Geneva, World Health Organization, 2011.
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comum em diversos países – vão de encontro com os princípios de empatia, segurança e
tolerância que devemos nutrir em uma sociedade.
Apesar do fato de que a preservação de uma mente sã é imprescindível para uma
sociedade saudável, muitas decisões individuais e coletivas são influenciadas por uma série
de fatores prejudiciais, a exemplo da submissão dos indivíudos a extensivas cargas de
trabalho em detrimento do seu status mental. Para além disso, deparamo-nos cotidianamente
com a preocupação dos Estados em desenvolver o crescimento econômico e a segurança,
negligenciando a saúde pública.
Infelizmente, a problemática da saúde mental não é enfrentada de maneira
adequada pela maioria dos países. Muitas vezes, as pessoas acometidas por distúrbios
mentais são tratadas com indiferença ou preconceito pela sociedade em que vivem.
Essa negligência reflete nos serviços oferecidos para o tratamento destes pacientes, uma vez
que esta assistência é inadequada ou inexistente. Até mesmo no caso de transtornos graves –
como a esquizofrenia – apenas uma em cada dez pessoas em países mais pobres recebem o
tratamento e cuidado que precisam.15

3. História da Saúde Mental
O conceito de Saúde Mental nem sempre foi conhecido pelo que temos hoje.
Historicamente, os indivíduos acometidos pelos mais diversos transtornos foram segregados,
até alcançarmos o desenvolvimento que temos na atualidade. 16
Na Idade Antiga, período que compreende desde a origem da escrita até a queda do
Império Romano, existia apenas o conceito de loucura. No geral, a loucura era associada a
manifestações sobrenaturais e, portanto, os primeiros “médicos” hábeis a tratá-la foram,
justamente, os sacerdotes e feiticeiros. No Egito, por sua vez, a loucura era compreendida
como uma manifestação do divino, estabelecendo como tratamento a purificação a ser
realizada em templos afastados17.
Já na Antiguidade Grega, a agitação que a loucura proporcionava ao indivíduo era
uma manifestação de forças sobrenaturais, decorrentes de “possessões”, sendo sempre
escolhidas pelo divino. Em Esparta, crianças que nascessem com qualquer doença, fosse ela
15

Lora A et al. Service availability and utilization and treatment gap for schizophrenic disorders: a survey in
50 low- and middle-income countries. Bulletin of the World Health Organization, 2012, 90:47−54.
16
SILVA, Z. S. SAÚDE MENTAL. Disponível em: <https://monografias.brasilescola.uol.com.br/saude/saudemental.htm>. Acesso em: 20 mar. 2018.
17
Vide item 16
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física ou mental, deveriam ser jogadas em um precipício. Apesar disso, os primeiros
modelos explicativos da natureza racional em relação às enfermidades mentais surgem na
Grécia Antiga com Alcmeon, o pioneiro na dissecação de um cadáver humano, e Hipócrates,
atribuindo ao cérebro a atividade mental humana.18
Em Roma, apesar da forte influência do conceito de loucura, a psiquiatria forense foi
objeto de estudo pelos intelectuais que definiram, na lei, os estados patológicos mentais e
atribuíram a eles estatuto próprio. 19
Na Idade Média, época em que a Igreja Católica e a religião centralizaram o poder
em si, os loucos eram considerados objeto do demônio e classificados como bruxos, sendo
perseguidos da mesma forma que os hereges e pagãos. A loucura identificava-se com a
feitiçaria, motivo pelo qual aplicava-se a ela a mesma punição. Durante a inquisição,
inúmeros indivíduos foram penalizados com a morte e o exorcismo. Para além disso, no
entanto, surgem as primeiras “casas para loucos”, espaços em que essas pessoas eram
encarceradas e marginalizadas da sociedade.20
Com a perda de força da igreja católica e o início do antropocentrismo, a sociedade
passa a enxergar a loucura de modo animalesco, sendo, inclusive, retratado nas artes
plásticas dessa forma. O indivíduo dotado de qualquer transtorno psíquico, à época, era visto
como um animal, considerado desprovido de racionalidade. Por isso, é no contexto da Idade
Moderna que passa a ser difundida a ideia das casas de internação com um funcionamento
bastante similar ao cárcere. 21
Nesse diapasão, ocorre em 1676, na França, a determinação real de ampliar as
instituições de internação para que fosse construído, pelo menos, um Hospital Geral em cada
cidade, ocasionando a massificação do número de pessoas internadas no que ficou
conhecido como A Grande Internação.22
Em 1792, uma associação protestante denominada Quacre destacou-se na Inglaterra,
fundando um hospício em York com o intuito de prestar tratamento humanitário e religioso
para os denominados doentes mentais. Passa, então, a ser vislumbrada uma nova forma de
lidar com os portadores de sofrimento mental, de maneira humana e atenta.

18

ARTE, Vírus da. Loucura da Idade Média. Disponível em: <http://virusdaarte.net/a-loucura-na-idademedia/>. Acesso em: 20 mar. 2018.
19
Vide Item 2
20
Vide Item 2
21
Vide Item 2
22
LOUGON, Mauricio. Desinstitucionalização da Assistência Psiquiátrica: Uma Perspectiva
Crítica. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/physis/v3n2/06.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.
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Apesar disso, o conceito de loucura persistiu e permaneceu no século seguinte, mas
começam

a

surgir

diversas

teorias

psicológicas

em

torno

desse

conceito.

Concomitantemente, Sigmund Freud cria a psicanálise, fazendo com que as atenções em
todo o mundo se voltassem para a o estudo dos transtornos psíquicos.
Todavia, após a Segunda Guerra Mundial, graças às suas inúmeras descobertas
científicas, elucidou-se muito do que hoje se sabe sobre a saúde mental. Surge, a partir de
então, a terapia medicamentosa com substâncias que agem diretamente no sistema nervoso
central e a total modificação do tratamento dos indivíduos acometidos pelo que deixa de ser
loucura e passa a ser chamado de doença mental.
São criados ambulatórios; os hospitais psiquiátricos têm a sua arquitetura
completamente modificada para deixar de assemelhar-se com presídios; começa a ser
desenvolvido o tratamento domiciliar; e, especialmente, o conceito de autonomia da vontade
do portador de qualquer transtorno psiquiátrico torna-se basilar ao tratamento humano da
saúde mental.23

4. Panorama Atual
Demonstrada a história, nós temos um constante amadurecimento no conceito de
saúde mental e no tratamento dos indivíduos acometidos por transtornos da psique24.
Em 2017, o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 07 de abril, teve como temática
determinada pela OMS a Depressão. A principal finalidade da campanha realizada pela
Organização Mundial da Saúde foi levar informação à população mundial para que o bemestar da mente não permaneça como um tabu.
Temos, portanto, um conceito de saúde cada vez mais voltado ao cuidado que
transcende o corpo e passa a preocupar-se com a mente e as relações sociais. Graças à
evolução acima demonstrada, os Hospitais psiquiátricos deixaram de constituir a base do
sistema assistencial, cedendo espaço para o funcionamento de serviços extra-hospitalares,
multiprofissionais e interdisciplinares; a internação psiquiátrica tem sido cada vez menos
utilizada, buscando considerar a vontade do paciente.25
O Movimento Antimanicomial26, nas décadas de 60 e 70, influenciou a política de
todo o mundo para a realização de uma efetiva humanização no tratamento psiquiátrico.
23
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Estabeleceu-se os conceitos de suporte psicossocial e condenou-se veemente o
aprisionamento dos indivíduos e a mitigação de suas relações sociais.
Apesar de toda a evolução que estamos vislumbrando, em diversos países ainda são
utilizadas políticas públicas arcaicas na atenção psiquiátrica. A internação compulsória e o
desrespeito à dignidade humana dos pacientes permanece sendo uma realidade de inúmeras
nações.
Para além disso, os índices de pessoas acometidas por esses transtornos aumentam
exponencialmente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, de 2005 para 2015, o
número de pessoas no planeta com depressão aumentou 18%; enquanto 33% dos indivíduos
a nível global sofrem de ansiedade. 27
Os dados são alarmantes e demonstram a indubitável relevância em debruçar-se
sobre a temática.

5. Transtornos Mentais
De maneira geral, classificamos como transtornos, perturbações ou disfunções
mentais os quadros clínicos em que o funcionamento da mente é alterado,
prejudicando as atividades diárias do indivíduo, isto é, seu dia-a-dia na escola, no
trabalho, em sua vida pessoal ou acadêmica28. Eles podem afetar qualquer pessoa,
durante fases diferentes de sua vida. Nem sempre os transtornos mentais têm causas
específicas, mas a interação entre questões biológicas e sociais podem levar ao seu
aparecimento.
Desse modo, o campo dos transtornos mentais é pesquisado de maneira
multidisciplinar, com a interação entre neurocientistas, neurologistas, psiquiatras e
psicólogos. Um diagnóstico preciso é fundamental para o sucesso do tratamento, e deve ser
auxiliado pelo uso de instrumentos de classificação, como o sistema de Classificação
Internacional de Doenças (CID-10)29 e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM-V)30.
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Disponível

em:

O tratamento para os grupos clínicos deste campo é realizado por meios psicológicos
(como psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico, por exemplo) e, caso necessário, pode
ser associado a medicamentos. Neste sentido, é importante que o profissional de saúde
seja capaz de orientar seu paciente para que ele seja capaz de recuperar sua saúde
mental ao máximo de seu potencial, pelos caminhos que sejam possíveis ao mesmo.

5.1 Transtornos Do Humor
Oscilações em nosso humor fazem parte da vida: Há dias em que nos sentimos
incrivelmente felizes, eufóricos e sociáveis, assim como temos alguns outros em que o
desânimo e a tristeza são mais presentes, e perdemos a vontade de fazer coisas que
normalmente faríamos, sentindo-nos sem muita energia.
Todavia, nos transtornos do humor, essas oscilações ocorrem de maneira tão
extrema, que os indivíduos acometidos por esses quadros clínicos acabam tendo por
prejudicadas suas atividades diárias e suas relações com os demais. Dessa forma o
aparecimento dos episódios individuais desses transtornos pode estar relacionado com
situações ou eventos estressores, operando como um “gatilho” para seu surgimento (como a
morte de um ente querido ou uma reprovação escolar, por exemplo).
É sabido que indivíduos diferentes reagem a situações de maneiras únicas e, por
causa disso, ainda que duas pessoas com o mesmo tipo de transtorno passem por um evento
similar elas responderão ao mesmo evento estressor de maneira singular. Isto porque
possuem aparatos biológicos, contextos sociais e familiares diferentes, além de experiências
passadas únicas, que podem influenciar a na sua resposta ao evento estressor31.
Ademais, é importante ressaltar a possibilidade de predisposição biológica que
algumas pessoas possuem para o desenvolvimento de alguns transtornos do humor. Logo, é
importante que se tenha atenção a esses eventos e situações, mas não se pode esquecer que
eles não vão levar, necessariamente, ao aparecimento de transtornos do humor – Mas que,
ainda sim, usualmente afetam a saúde mental e emocional daqueles que os experienciam.

5.1.1 Transtornos Depressivos
Os transtornos depressivos são marcados por ânimo e interesse diminuídos para fazer
a maioria das atividades (anedonia), tristeza profunda, sentimentos de “vazio”, desesperança
31
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ou irritabilidade, predominantes por determinado período de tempo, de maneira prolongada
e recorrente32. Eles são bastante comuns, e afetam cerca de 322 milhões de pessoas no
mundo33.
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSMV)34, esses transtornos são acompanhados de alterações somáticas35 e cognitivas, tais como
ganho ou perda de peso (sem a realização de dietas), distúrbios do sono, fadiga, alteração na
libido e dificuldade de raciocínio, que afetam significativamente a capacidade de
funcionamento do indivíduo.
Apesar destes sintomas gerais, a depressão pode ocorrer por diversas causas e se
manifestar através de sintomas variados. Por isso, dentro deste grupo temos diferentes
tipos de transtornos específicos, como o transtorno depressivo maior, transtorno depressivo
persistente (distimia), transtorno depressivo induzido por substância/medicamento, dentre
muitos outros.
Os transtornos depressivos podem surgir em qualquer fase da vida, seja na
infância, na adolescência, na idade adulta ou na velhice. Alguns fatores genéticos são
envolvidos nos transtornos depressivos – há evidências de que possuir um familiar que tenha
apresentado algum transtorno depressivo é um fator de predisposição por ocasionar
possíveis disfunções bioquímicas no cérebro36.
Ainda, é importante ressaltar exemplos de gatilhos associados a casos de depressão,
nomeadamente: Estresse e desgaste físico e psicológico, doenças sistêmicas (isto é, que
afetam o corpo como um todo), consumo de substâncias de abuso tais como álcool e drogas,
além de medicamentos como anfetaminas (estimulantes), por exemplo37.
Dentre as diferentes classificações e diagnósticos de transtornos depressivos, é
importante notar a existência de particularidades que podem ajudar a caracterizar e
diferenciar uns dos outros e assim, buscar auxílio médico de maneira ainda mais eficaz.
32
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Para a distimia, por exemplo, a principal característica é o longo período em que se
apresenta humor depressivo, de pelo menos dois anos. Nos transtornos depressivos
induzidos por substância/medicamento, os sintomas de depressão persistem para além da
duração esperada dos efeitos fisiológicos do indivíduo em abstinência ou ainda intoxicado.
Às vezes a depressão pode ser acobertada por outros sintomas mais evidentes,
dificultando sua identificação. O transtorno disruptivo da desregulação do humor38, por
exemplo, é caracterizado por uma irritabilidade crônica grave, com frequentes explosões de
raiva e humor persistentemente irritável ou zangado. Para as pessoas com esse transtorno, as
respostas de raiva acontecem em vários ambientes da vida diária (tanto em casa como na
escola, por exemplo), e aparentam ser demasiadamente exageradas para a situação.
O diagnóstico de transtornos depressivos deve ser realizado de maneira individual,
levando em conta o histórico do paciente, seu contexto psicossocial, personalidade e
sintomas descritos pelo mesmo ou por pessoas próximas39. Além de ser necessário que os
principais sinais (anedonia e espírito deprimido) estejam presentes há pelo menos duas
semanas, o paciente deve apresentar determinado número de sintomas associados ao quadro
clínico, de acordo com a classificação proposta pelo DSM-V40.
Durante o tratamento, é possível que se faça o uso de fármacos antidepressivos,
segundo indicação médica e com o devido acompanhamento psicoterápico, uma vez que
nem sempre os medicamentos prescritos para um mesmo quadro clínico funcionarão de
maneira adequada para todas as pessoas. Além disso, são diversos os efeitos colaterais que
podem ocorrer devido ao uso, que também pode ser realizado em associação a ansiolíticos41
e antipsicóticos, caso necessário.
Em conclusão, é importante ressaltar que apresentar depressão não é sinal de
preguiça, desleixo, “vontade de chamar a atenção” ou madraçaria. Os quadros clínicos
dos transtornos depressivos são problemas sérios de saúde e necessitam de tratamento
- Que deve ser realizado com o auxílio de profissionais da saúde mental e precisa ser
específico para cada indivíduo.
38
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Assim, é interessante que se procure ajuda nos primeiros sinais de uma tristeza
profunda que não parece passar, quando se perde a vontade de fazer atividades que
usualmente eram realizadas, ou quando se percebem estados de apatia e desânimo
constantes. Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, melhores são as chances de um
tratamento com sucesso.

5.1.2 Transtorno Bipolar
O transtorno bipolar é um distúrbio comum, que afeta cerca de 27 milhões de
pessoas no mundo segundo dados do National Institute of Mental Health – NIMH42. No
cotidiano, é comum escutar referências a esse transtorno associadas a pessoas indecisas,
como brincadeira. Isso é uma prática perigosa, pois além de ser uma afirmação equivocada
sobre a bipolaridade, é capaz de banalizá-la e, por consequência, também afetar a visão
sobre aqueles que a possuem.
No mundo, essa condição é a 6ª causa incapacidade por saúde e pode chegar a
reduzir a expectativa de vida em até 9,2 anos43. O transtorno bipolar é caracterizado por
variações bruscas e graves no humor, entre períodos de depressão e mania44. Existem dois
grandes tipos de bipolaridade, divididos em tipo I e II. Enquanto no primeiro a elevação do
humor é grave e persiste, caracterizando um estado de mania, no segundo tipo está presente
um estado de hipomania45, em que essa elevação é mais branda, e com estados de
irritabilidade mais presentes.
As alterações no humor vão muito além de estados de alegria ou tristeza, por
exemplo. A capacidade de julgamento pode ser gravemente afetada, e distúrbios no sono
também são frequentes. Outros sintomas do estado de mania incluem ideias de grandeza e
aumento exagerado da autoestima, pensamentos e fala acelerados e comportamentos
inadequados as situações vividas46.
42
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Já o transtorno ciclotímico, que também se caracteriza como um tipo de transtorno
bipolar, apresenta uma alternância entre os períodos depressivos e hipomaníacos, por um
período de pelo menos dois anos de duração, e não se encaixa em outros critérios
diagnósticos.
Ainda não se sabe a causa certa dos transtornos de bipolaridade. Contudo, estudos
em gêmeos evidenciam seu caráter genético, com a incidência de até 80% entre gêmeos
idênticos. Como o transtorno é multifatorial, elementos ambientais são capazes de
influenciar a evolução e o surgimento do distúrbio, como o uso de álcool e drogas e eventos
traumáticos ou aversivos47.
O diagnóstico é clínico, e pode levar bastante tempo para ser concluído, levando até
mesmo mais de uma década. Isto ocorre devido à frequente confusão entre estados de mania,
hipomania e depressão com a personalidade ou até mesmo com outros transtornos de humor.
Não há uma cura para o transtorno bipolar, mas seu tratamento é capaz de regular e
evitar a ocorrência de crises.
Durante sua vida, é essencial que o paciente evite a utilização de substâncias
psicoativas, como café, álcool e outras drogas. Ainda, é necessária a associação entre
medicamentos (como neurolépticos48, estabilizadores do humor e ansiolíticos, a depender do
caso) com a psicoterapia. Esta última, oferece um recurso importante para o tratamento da
bipolaridade por oferecer apoio tanto para o paciente quanto para a sua família, por meio de
recursos para trabalhar os obstáculos oferecidos pela doença, como por auxiliar adesão à
terapia medicamentosa (muitas vezes administrada durante toda a vida) e a prevenir a
recorrência de crises.

5.1.3 Transtornos de Ansiedade
Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde, cerca de 18 milhões de
pessoas têm algum tipo de distúrbio relacionado à ansiedade, apenas no Brasil 49. De
acordo com o DSM-V50, esses transtornos compartilham sinais tanto de medo como de
ansiedade, de maneira excessiva. Enquanto a ansiedade se caracteriza por uma antecipação
de uma futura ameaça, medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou
47
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percebida. Além disso, outras perturbações comportamentais relacionadas também podem
estar presentes nestes transtornos.
Medo e ansiedade são respostas evolutivas e necessárias para o nosso dia a dia,
mantendo-nos alerta para possíveis perigos. Contudo, quando eles duram por períodos
excessivamente longos, e de forma desmedida em relação às situações vividas, trata-se de
um quadro patológico que demanda tratamento específico. Além disso, também é afetada a
capacidade individual de realizar atividades diárias.
Dentro desse grupo de transtornos, são incluídas as fobias específicas (como medo
de água, altura ou agorafobia51, por exemplo), medo de separação, transtorno de ansiedade
social, de pânico, de ansiedade generalizada (TAG)52 dentre outros.
Os tratamentos para transtornos de ansiedade podem ser baseados a partir de dois
componentes fundamentais: Psicoterapia e, se necessário, emprego de medicamentos em
médio e longo prazo. É importante notar que nem sempre a supressão de sintomas graves,
como os ataques de pânico, por exemplo, resultam em melhora significativa ou na cura
propriamente dita53.

5.1.4 Transtorno de Pânico
Às vezes, quando a ansiedade atinge níveis muito altos, é possível que um ataque de
pânico venha a acontecer. Este transtorno é caracterizado por estes ataques inesperados ou
esperados e recorrentes que, além de causar medo intenso também são acompanhados por
sintomas físicos e/ou cognitivos.
Eles são classificados em dois tipos: Inesperados (quando não se consegue
estabelecer uma causa ou razão aparente para o ataque de pânico) ou esperados (quando
ocorrem em resposta a um estímulo normalmente temido). Em todo caso, são respostas
desmedidas a estímulos, capazes de desencadear uma crise e que podem ou não ser
identificáveis de maneira regrada.
Dentre os sintomas de surto, podem estar incluídos o aumento de suor, taquicardia,
tremores, falta de ar, náusea, dores no tórax, e calafrios. Em alguns casos, quem passa pela
crise também pode sentir sensações de formigamento, irrealidade (distanciamento do
51
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mundo), despersonalização (distanciamento de si mesmo), medo de perder o controle ou até
mesmo medo de morrer ou de perder pessoas próximas. O medo de ter novas crises pode
ser tão intenso e persistente que pode levar ao isolamento extremo e incapacitar a
realização de atividades de vida diária. Por isso, é importante buscar ajuda
profissional a partir dos primeiros sinais de crises ansiosas.

5.2

Transtornos da Alimentação
Esses transtornos englobam oito síndromes comportamentais alimentares que

causam danos diretos à saúde.54 Existem três tipos que merecem destaque devido à
preocupação com o corpo e o padrão alimentar disfuncional estarem mais evidenciados e
serem, concomitantemente, os de maiores prevalências mundiais: Anorexia, Bulimia e a
Compulsão Alimentar.
Na Anorexia, há uma perda de peso substancial induzida pelo próprio
indivíduo. Ela é motivada por uma visão distorcida e insatisfação com a autoimagem
corporal que culmina em consequências clínicas. Frequentemente, é motivada pelo medo de
engordar e obsessão por magreza.55
Na Bulimia, por sua vez, há um comportamento de compulsão alimentar (ingestão
de alimento em demasia), seguido por métodos de compensação como vômito, exercícios
em excesso, ou uso de remédios capazes de eliminar o alimento do corpo antes de sua
absorção pelo organismo.56
Já a Compulsão Alimentar é caracterizada pela ingestão de e grande
quantidade de alimento em pouco tempo e sem a capacidade de controle sobre este
comportamento. Às vezes, quando a compulsão acontece, há a ocorrência de momentos de
distanciamento da realidade, quando se deixa de sentir até mesmo o gosto da comida que é
ingerida.57
Salienta-se que tais desordens são descritas como transtornos e não como doenças,
pois ainda não se conhece bem sua etiopatogenia58. Estuda-se, entretanto, que exista um
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desequilíbrio fisiológico dos níveis do neurotransmissor serotonina59 no cérebro desses
indivíduos.
Para tanto, deve-se considerar fatores biológicos, psicológicos e genéticos que se
correlacionam para o prognóstico60 e compreensão de cada caso em específico. Ademais, os
Transtornos da Alimentação associam-se com outras desordens mentais, como ansiedade,
depressão, baixa autoestima e transtorno obsessivo compulsivo.61
Além desses fatores, a pressão cultural existente para atender a um padrão
estético é, muitas vezes, o elemento preponderante para o desenvolvimento do
transtorno. Uma revisão da literatura estima que exista uma prevalência de Anorexia
nervosa em 0.3% das jovens adolescentes e Bulimia nervosa em 1% dessa população.62
Ademais, essas taxas só aumentam desde a década de 70. Indiscutivelmente, é alarmante
que ainda exista uma cultura estética que nutra tais comportamentos autodestrutivos.

5.3

Transtornos da Personalidade e do Comportamento do Adulto
Esse conjunto de transtornos mentais estão divididos em 10 categorias63, como um

quadro no qual o paciente exibe desvios extremos ou significativos das percepções, dos
pensamentos e das sensações. O indivíduo, por muitas vezes, apresentará seus traços
comportamentais desajustados e mal equilibrados, desviando da norma padrão. À vista
disso, o sujeito sentirá grandes dificuldades de adaptar-se a novas situações e regras
sociais.64
Outra manifestação clínica é o fato do paciente não identificar que exterioriza tais
desvios e não se perceber como diferente dos outros. Essa instabilidade, por conseguinte, lhe
prejudica severamente nas suas áreas de atuação. Além disso, por não apresentar esse "auto
entendimento", o transtorno torna-se de difícil aceitação para o acometido, bem como para
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sua adesão ao tratamento. Dessa forma, é indispensável o apoio familiar e assistência
multiprofissional que o acompanhe integralmente.65
Vale ressaltar que os pacientes diagnosticados com Transtornos de Personalidade
não apresentam desvios ou ausência de juízo moral – como geralmente são estigmatizados
na sociedade. Por isso, é de extrema importância a disseminação de conhecimento acerca
da patologia para quebrar os preconceitos que cercam as doenças mentais. Da mesma
maneira, é imprescindível informar que – com o tratamento adequado – o indivíduo
pode levar uma vida normal.

5.3.1 Transtorno de Personalidade Limítrofe (Borderline)
Dentre os Transtornos da Personalidade e do Comportamento do Adulto, merece
destaque o Transtorno de Personalidade Limítrofe ou Transtorno de Personalidade
Borderline. Esse quadro é relatado como uma intensa instabilidade dos relacionamentos,
autoimagem e afetos, além de acentuada impulsividade presente no início da vida adulta. De
maneira semelhante às demais desordens, também existe um preconceito com os pacientes
diagnosticados com Borderline, pois incipientemente sugere-se que apresentam um caráter
"falho".66
Quanto ao introspectivo67 desses indivíduos, esses apresentam crises de raiva e
irritabilidade nas quais as outras pessoas não conseguem compreender o motivo
facilmente. Além disso, um dos sintomas mais marcantes consiste no fato dos pacientes
apresentarem um intenso medo de abandono e uma intolerância à solidão, necessitando
sempre de pessoas próximas a si. Dessa forma, gastam muita energia para evitar uma
separação que muitas vezes é fruto do imaginário.
Quanto às relações interpessoais, estão inclinados a mudanças súbitas e dramáticas
em suas opiniões sobre os outros. Os pacientes apresentam uma instabilidade acentuada de
percepção, sempre variando de uma grande aprovação a um desapontamento profundo nas
suas relações, estando sensíveis às menores circunstâncias.
No que tange ao comportamento, as pessoas com Transtorno da Personalidade
Limítrofe apresentam, de maneira recorrente, atitudes automutilantes. Tais ações podem se
expressar na forma de jogos de azar, gastos financeiros irresponsáveis, compulsões
alimentares, abuso de drogas e sexo inseguro. Esses comportamentos trazem alívio ao
65
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paciente, pois dessa maneira eles reafirmam sua capacidade de sentir algo e não se colocam
no papel de malfeitor.68
Estima-se que, da população geral dos Estados Unidos, há uma prevalência de 1,6%
de pessoas com Transtorno de Personalidade Limítrofe.69 Além disso, de forma alarmante,
10% desses indivíduos completam o suicídio, sendo as frequentes tentativas de praticar o ato
a primeira razão pela qual buscam atendimento médico e identificam que apresentam
alguma desordem.70 Tal dado só comprova a negligência das instituições para com os
transtornos mentais. Por isso, é relevante frisar a importância da assistência
psiquiátrica, diagnóstico precoce e disseminação de conhecimento como política de
saúde pública.

5.4

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de

substâncias psicoativas
Esses transtornos compreendem desordens atribuídas ao uso de uma ou de várias
substâncias psicoativas. O diagnóstico deve ser realizado em função do tóxico consumido
ou de sua categoria: álcool, opiáceos, canabinóides, sedativos, cocaína, estimulantes,
alucinógenos, fumo, solventes voláteis, ao uso de múltiplas drogas e outros psicoativos.
Algumas complicações são descritas, dentre as quais vale salientar quatro destas: uso
nocivo, dependência, abstinência e transtorno psicótico residual.71 72
O uso nocivo relaciona-se diretamente com o modo de consumo da substância.
As complicações podem ser físicas, por exemplo, contaminação por HIV em decorrência do
uso compartilhado de seringas; ou psíquicas, devido à mistura de álcool com remédios.73
A dependência é o conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e
fisiológicos associados ao desejo consumir a substância, à dificuldade de controlar o
consumo, à utilização persistente, a um aumento da tolerância (precisando de doses cada vez
maiores), e principalmente, a priorizar o uso de drogas frente às atividades que antes lhes
eram prazerosas e prioritárias.74
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Já a abstinência se manifesta como um conjunto de sintomas que surgem
quando há uma diminuição do consumo. O início e a evolução da síndrome depende do
tipo de droga que se deixou de consumir e há quanto tempo não se faz o uso. As
manifestações podem ser físicas, tais como sudorese, palpitação, dores musculares, angina,
falta de ar, tremores, náuseas, vômitos e diarreia; e psíquicas: ansiedade, irritabilidade,
insônia, falta de concentração, depressão e isolamento social. 75
Por fim, o transtorno psicótico residual ou de instalação tardia denota alterações que
persistem além do período do efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação está
diretamente ligada ao uso excessivo de psicoativos, que podem desencadear doenças e
desordens mentais duradouras.76
Frente a isso, o uso indiscriminado de drogas tornou-se um dos principais
problemas de saúde pública. Estima-se que nos Estados Unidos da América, há uma
prevalência de dependência química no mínimo de 12 meses na população adulta de 8%
para o álcool e 2-3% para substâncias ilícitas.77 As medicações também estão ocupando
espaço substancial no quadro, incluindo soníferos, estimulantes e remédios para emagrecer.
Essas taxas aproximam-se epidemiologicamente78 de doenças crônicas e outras desordens
mentais. É evidente, portanto, que a problemática deve ser encarada em conjunto com
profissionais da saúde e não somente com ação policial.

5.5

Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes
Esse transtorno e suas 9 subdivisões79 são caracterizados, em geral, por distorções

fundamentais do pensamento e da percepção, levando frequentemente a situações cujo
paciente não consegue diferenciar a realidade do imaginário. Vale ressaltar que essa
patologia não afeta diretamente a consciência80 e cognição.
Os sintomas geralmente surgem de forma gradual no início da vida adulta e
permanecem durante um longo período. Entre as manifestações mais comuns estão delírios;
eco de pensamento; ideias delirantes de controle, de influência ou de passividade; vozes
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alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa;
diminuição da interação social, apatia e falta de motivação.81
Para que a doença se manifeste é necessária a interação de fatores ambientais e
genéticos.82 Alguns dos fatores ambientais são o crescimento em ambientes urbanos
desordenados, gatilhos sociais de estresse, consumo de substâncias psicoativas, algumas
doenças infecciosas e má nutrição durante a gravidez. Dentre os fatores genéticos, não há
um gene que determine a doença, mas sim a interação poligênica.83 Atualmente, existem
mais de 100 (cem) marcações genéticas84 que apresentam relação com o desenvolvimento da
Esquizofrenia.85 Por isso, a presença de um parente doente não determina o
aparecimento da doença na família, mas aumentam suas chances de ocorrência.
A Esquizofrenia também se associa comumente com outras desordens mentais, como
transtornos ansiosos e depressivos. Além disso, é comum que a doença seja acompanhada
por problemas sociais, como desemprego duradouro, pobreza, marginalização e condições
de ausência de moradia.86
A Esquizofrenia ocorre em todas as partes do mundo de forma relativamente
homogênea e parece não ser afetada por condições sociais como renda e escolaridade, por
exemplo. Isso evidencia a forte carga biológica e genética na manifestação do transtorno.87
Estima-se que a doença afeta entre 0,3 e 0,7% da população mundial em determinado
momento da sua vivência, sendo mais comum em homens.88 A expectativa de vida desses
indivíduos reduz de 10 a 25 anos em relação à média mundial.89 Isto é resultado
principalmente das altas taxas de suicídio entre os pacientes, que prevalecem
aproximadamente 5% do casos. 90
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Nas situações de risco de vida é aconselhável a internação compulsória. Essa medida,
entretanto, tem baixa eficácia de tratamento. Por isso, é de fundamental importância a
estabilização do quadro esquizofrênico e acompanhamento precoce.

6. Repercussão do sistema de ensino na saúde mental dos jovens
A preocupação com o ambiente escolar, e a maneira através da qual as atividades neles
são desenvolvidas, é temática recorrente para os mais diversos profissionais e organizações
responsáveis por se dedicar ao tema. Para a UNESCO91:
O processo educacional deve ser orientado pela incorporação
de valores, atitudses e habilidades voltadas ao pleno
desenvolvimento
autonomia,

da

personalidade

autopercepção,

humana.

compreensão,

Respeito,
dignidade,

diversidade, combate ao preconceito e à discriminação,
inclusão, paz, diálogo, participação cidadã e responsabilidade
social.
Os valores supracitados são responsáveis por promover uma educação emancipadora,
a qual cumpre o seu papel socioemocional na vida dos jovens. Para além da escolarização,
conceito que o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella define como “pedaço da
educação” responsável pela transmissão de conteúdo, a escola é ambiente fundamental de
convivência e capaz de propiciar as primeiras experimentações dos jovens em diversos
campos da sociedade.92 Portanto, fazer da escola um ambiente saudável emocionalmente
é parte essencial para garantir o direito humano da educação para crianças e
adolescentes.
Ademais, a Ordem dos Psicólogos da Universidade do Porto93 afirma que não
existem ainda dados concretos sobre o estresse na escola, contudo, uma reunião de dados de
estudos portugueses e internacionais, concluiu que os jovens que tiveram contato com a
ansiedade na infância possuem 3,5 vezes mais chance de sofrer com depressão ou problemas
91
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de ansiedade na vida adulta. Esse mesmo estudo mostrou que em turmas com 30 (trinta)
alunos, 6 (seis) possuíam questões relacionadas à saúde psicológica.
Para além disso, alguns fatores que se apresentam como cruciais para o
desenvolvimento de questões relacionadas à saúde mental dos estudantes são os exames de
seleção, a pressão da escola, dos familiares e a própria carga emocional depositada pelos
jovens em ter um bom desempenho.
Diante dessa realidade, gera-se uma competitividade excessiva, um medo de rejeição
por parte do grupo em que está inserido e, consequentemente, elevam os níveis de estresse.
A Ordem dos Psicólogos94 ressalta que certos níveis de pressão e competitividade também
fazem parte do processo e não devem ser totalmente eliminados, a grande questão, e fonte
dos estudos, é o equilíbrio entre o saudável e o nocivo. As crianças e jovens também
precisam aprender a lidar com situações desafiadoras.
A Organização Mundial da Saúde atenta para necessidade de se discutir o suicídio e
as questões de saúde mental entre os jovens. Segundo as estatísticas do órgão, essa é a
segunda principal causa de mortes evitáveis em todo mundo na faixa etária entre 15 e 29
anos de idade. No Brasil, essa taxa gira em torno de 6,9 casos para cada 100 mil habitantes,
contudo, em países que lideram o ranking como Índia, Cazaquistão e Zimbábue, esse
número ultrapassa os 30 casos. Os especialistas da Organização mostram que apenas os
acidentes de trânsito matam mais jovens que questões de saúde mental. Porém, se o recorte
de gênero for feito, entre as mulheres jovens essa já é a principal causa de morte. 95
Esses mesmos especialistas alertam para fato de o suicídio não ser uma mera
fatalidade. Existem gatilhos considerados desencadeadores dos principais casos, como a
mudança no ambiente escolar, passando também pela família e por crises de identidade
sexual. A ONG britânica Samaritanos chama atenção para necessidade de se ater aos sinais
iniciais, questões como bullying e, com o avançar das tecnologias, suas versões praticadas
na internet não podem ser esquecidas.96
Por fim, frisa-se aqui a carta da UNESCO97 sobre o papel do ambiente escolar para
promoção da saúde mental dos jovens, a qual aborda a necessidade de uma escola
acolhedora e capaz de promover o respeito às diferenças:
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Isoladamente, a educação não pode esperar resolver todos os desafios
relacionados ao desenvolvimento, mas uma abordagem humanista e
holística da educação pode e deve contribuir para alcançar um novo
modelo de desenvolvimento. Os princípios éticos e morais de uma
abordagem humanista ao desenvolvimento levantam-se contra a
violência, a intolerância, a discriminação e a exclusão. No que se
refere à educação e à aprendizagem, significa ir além da estreita
visão utilitarista e economista, buscando integrar as múltiplas
dimensões da existência humana. Essa abordagem enfatiza a inclusão
de pessoas frequentemente discriminadas – mulheres e meninas,
povos indígenas, pessoas com deficiência, migrantes, idosos e pessoas
que vivem em países afetados por conflitos. Ela requer uma
abordagem aberta e flexível à aprendizagem, tanto ao longo da vida
quanto em todos os seus aspectos: uma abordagem que ofereça a
todos a oportunidade de concretizar seu potencial para construir um
futuro sustentável e uma vida digna.

7. Reflexo da pressão familiar
O professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella98 endossa que “a educação é a
formação de uma pessoa – responsabilidade dos pais” com isso, a família se apresenta como
primeiro contato do jovem com o meio social e é responsável por passar a esse valores de
caráter, identidade e em como se portar diante dos desafios que se apresentarão ao longo da
vida. Contudo, essa educação não pode ser uma forma de prisão para esse jovem, que deve
ser capaz de discernir e escolher como agir diante das mais diversas situações cotidianas.
O ponto inicial dessa questão é a tendência familiar de projetar nos filhos suas
idealizações e mais diversas experiências de vida. Esperando que esse jovem realize alguns
de seus sonhos ou atenda a um plano ideal depositado nele, seja feito de forma inconsciente
ou não.
Psicólogos relatam99 casos de jovens que veem no sucesso escolar, por exemplo, seu
único elo com os pais. Portanto, o fracasso nessa área seria visto como um fracasso de vida,
98
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gerando em alguns casos tentativas de suicídio. Em meio a esse quadro destaca-se a
Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança100 que responsabiliza a família a assegurar
com absoluta prioridade, dignidade e respeito, além de colocá-los protegidos de qualquer
forma de opressão, discriminação e violência.
A Fundação Varkey, em recente pesquisa101, entrevistou 20.088 pessoas entre 15 e
21 anos, ouvindo jovens do Brasil, África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá,
China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, França, Índia, Israel, Itália, Japão,
Nigéria, Nova Zelândia, Reino Unido, Rússia e Turquia. Nessa pesquisa, 35% dos
entrevistados apontaram a família como uma das suas três maiores fontes de ansiedade.
Contudo, esses mesmos jovens, em 89% das entrevistas, colocaram os pais como referência
de valores que desejam seguir.
Segundo a psicanalista brasileira Inez Lemos102, aponta a ausência do contato
físico com a família como um fator primordial para desenvolvimento de questões
emocionais em jovens. A tentativa de suprir o distanciamento físico com bens materiais é o
principal motivador de diversas angústias entre esses adolescentes que buscam de alguma
forma chamar a atenção dessa família.
Outrossim, psicólogos portugueses103, em pesquisa sobre a saúde mental no ambiente
familiar, apontam o lar hostil como forte indicador para criar sintomas de depressão
em crianças e jovens. Com efeito, a agressividade por parte dos pais em métodos punitivos
e a rejeição apresentam-se como fatores determinantes.
Dessa forma, um ambiente familiar adequado é responsável por promover a proteção
de qualquer violência e deixar a criança e o jovem para se desenvolver livremente e exercer
seus direitos sem que haja qualquer forma de humilhação, devendo ser bandeira da
sociedade como um todo.
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8. Reflexo das relações trabalhistas da modernidade
De acordo com a Organização Mundial do Trabalho (OMT), uma relação de trabalho
caracteriza-se como uma noção legal utilizada pelos países para denominar um vínculo no
qual um empregado trabalha para o seu empregador sob certas condições, a fim de obter
uma remuneração.104
A partir da Revolução Industrial, no Século XVIII, a maneira por meio da qual essa
relação se dava sofreu profundas mudanças, oriundas tanto do explosão populacional das
cidades, quanto da progressiva substituição do homem pela máquina.
Desde então, com a expansão do Capitalismo e da Globalização, se faz presente uma
progressiva dinamização das relações trabalhistas e dos meios de produção de riquezas.
Paralelamente, nota-se uma mudança significativa no mercado de trabalho, graças ao
aumento no crescimento vegetativo105 global e a escassez dos postos de trabalho. Almejando
a excelência, a força de trabalho do Século XXI se submete às jornadas de trabalho
crescentes, sob condições adversas, sem que se considerem os impactos na saúde mental.
A busca pela excelência transveste o violento modus operandi106 de muitas
empresas, que estimulam a rapidez, a flexibilidade e a competitividade, de forma a
deteriorar o ambiente de trabalho e extrair o máximo dos seus funcionários, a despeito dos
limites fisiológicos destes.
Segundo Cooper e Marshall107, o estresse dentro do trabalho pode vir de cinco fontes
distintas, sendo elas:
1) Fatores intrínsecos ao trabalho, incluindo pressões relacionadas ao tempo,
excesso de carga horária e condições físicas precárias;
2) Função desempenhada na organização, tais como ambiguidade de função108 e
conflito entre atribuições;109
3) Desenvolvimento na carreira, a exemplo de falta de estabilidade no emprego e
falta de promoções;
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4) Relacionamentos no trabalho, incluindo relação pessoal precária com o chefe ou
com outros colegas, prejudicadas especialmente pelo bullying no ambiente
laboral;
5) Estrutura organizacional, na forma de pouca participação em decisões e na
política da empresa.

Tal realidade contribui para a paulatina precarização do trabalho, com repercussão
direta sobre os trabalhadores.110 Diante disso, não é surpresa os resultados de inúmeros
estudos relacionando transtornos psiquiátricos, como a depressão, com fatores
estressores crônicos presentes no local de trabalho dos indivíduos.111
De uma maneira geral, certas profissões, como àquelas relacionadas à saúde,
educação, segurança pública e atendimento ao consumidor, estão relacionadas com menores
índices de saúde psicológica, física e satisfação com o trabalho,112 estes resultados são
atribuídos ao alto nível de estresse físico e emocional existente nestas áreas.
A presença crônica de fatores estressores pode levar a diversas patologias, tais
como a Síndrome de Burnout,113 com prevalência de até 30% entre a população
economicamente ativa mundial114 e o uso abusivo de substâncias, como tabaco, álcool,115
analgésicos e opióides, todas com grande potencial para causar dependência.
Apesar de um problema usualmente silencioso, as doenças mentais no âmbito do
trabalho são um enorme problema tanto de saúde pública, quanto econômico. Seus
principais impactos financeiros se expressam por meio de dois fenômenos, sendo eles o
Presenteísmo e o Absenteísmo.
O Presenteísmo correlaciona-se fortemente com as doenças psiquiátricas,
caracterizando-se como a presença do funcionário no trabalho apesar de estar doente, sendo
relacionado com uma diminuição na produtividade.
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Já o Absenteísmo, tem como definição a ausência repetida de um trabalhador no
ambiente de trabalho, seja por problemáticas relacionadas a doenças, família ou ao próprio
ambiente de trabalho.
A prevalência de doenças mentais dentre os trabalhadores não é uma problemática
com implicações puramente individuais. Estima-se que nos Estados Unidos, os
trabalhadores percam, em um período de 2 semanas, 4 horas de trabalho graças ao
Presenteísmo relacionado à depressão, traduzindo-se em um prejuízo de US$ 36 bilhões.116
Já na Alemanha, é estimado que um gasto de 3,3 bilhões de euros possa ser atribuído a
custos relacionados a carga de trabalho excessiva.117

9. Políticas públicas e a saúde mental
Diante de todo o exposto, é preciso buscar entender as principais vertentes de
atuação que os Estados vêm adotando para assegurar a proteção desse direito tão importante,
e por muito deixado de lado, que é a saúde mental da juventude.
Nesse sentido, é preciso entender o que são políticas públicas. Laswell, sociólogo e
cientista político estadunidense, é tido como um dos grandes pais dos estudos nessa área, e
entende que o significado deste conceito implica em responder três questionamentos: quem
ganha o quê, por quê e que diferença faz.118 Assim, a definição de políticas públicas reside
no propósito das ações governamentais, que via de regra visam assegurar os direitos
constitucionalmente tutelados.
Em ato contínuo, é preciso realizar um recorte temático, uma vez que no âmbito das
políticas públicas a questão da saúde mental guarda inúmeras particularidades, seja em sua
construção ou em sua aplicação. À vista disso, de acordo com o guia de promoção de saúde
mental da OMS,119 em referência a Mentality, 2003, são três os níveis de atuação das
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políticas públicas: fortalecimento do indivíduo, fortalecimento da comunidade e
redução das barreiras estruturais à saúde mental.
Ora, a saúde mental é algo extremamente íntimo e particular do indivíduo e, em que
pese existam parâmetros científicos do que seria um padrão emocional e comportamental
saudável, é de extrema dificuldade conseguir transpor as barreiras levantadas por cada
pessoa, e pelo próprio estigma social, para que se possa identificar a real dimensão do
adoecimento mental.
Para além disso, criar mecanismos e programas efetivos de caráter preventivo,
capazes de identificar situações de risco à saúde mental da juventude, é algo extremamente
complexo e requer uma atuação multidisciplinar em escala global de governo. Mas, não só
isso, ainda que hajam tais programas, a questão da execução deles também é essencial, pois
o acesso e o diálogo com jovens em situação de vulnerabilidade é um processo árduo.
Ainda, tais dificuldades encontradas pelos programas de prevenção não são
particulares destes. Projetos que visam o apoio e tratamento de jovens que sofrem de
transtornos mentais também encontram resistência em sua execução.
Fato é que a pauta de saúde mental ainda sofre muitos preconceitos por parte da
sociedade, sendo um verdadeiro tabu nos debates sociais, e, por isso, o acesso a informações
seguras e a devida compreensão da temática torna-se precária.
Destarte, se torna imprescindível debruçar-se sobre quais as políticas públicas que
vêm sendo adotadas pelos Estados com vistas a promover a saúde mental da população.
Uma vez que menos de um terço dos jovens que possuem diagnósticos concernentes a
saúde mental recebem tratamento120, quiçá os que nem sequer foram diagnosticados
ainda.

9.1

Internação compulsória
A internação compulsória121 é um dos tratamentos mais antigos dos distúrbios

mentais. Em síntese, ela pode ser entendida como a admissão do indivíduo em uma
instituição psiquiátrica sem o seu expresso consentimento, variando de legislação para
legislação os critérios utilizados para determinar a sua aplicabilidade.
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Na Europa, em países como a Alemanha, França e Reino Unido, um em cada dez
pacientes psiquiátricos entrou no sistema por meio da internação compulsória.122 Contudo,
não obstante a sua ainda expressiva utilização, esse tipo de imposição ao tratamento vem
sendo questionada pela sociedade e, com mais afinco, pelos juristas, agentes de políticas
públicas, médicos e psicólogos.
Nesse sentido, debates acerca da humanização do paciente psiquiátrico e da
busca por meios alternativos de tratamento tem entrando em voga, buscando a proteção
dos direitos humanos, principalmente das minorias étnicas, que de acordo com as pesquisas
estão mais sujeitas à internação compulsória. 123
Contudo, a resistência a internação compulsória é um processo ainda mais global,
pois não trata só da imposição do internamento, mas é reflexo do próprio questionamento
da hospitalização enquanto tratamento efetivo aos distúrbios mentais.
O Movimento Antimanicomial é uma mobilização que surgiu no planeta a partir,
principalmente, da Itália e dos Estados Unidos da América e também ficou conhecido como
Desinstitucionalização Psiquiátrica e Processo de Desmanicomização. O embrião desse
movimento surge após Segunda Guerra Mundial, em que a humanidade passa a se
questionar sobre o tratamento realizado com indivíduos que possuíam transtornos mentais.
124

As críticas substanciais dos psiquiatras que mobilizavam as novas tendências
tratavam-se do caráter de segregação proporcionado pelo isolamento, o agravamento das
doenças, as violações claras à humanidade e o estigma para a pessoa que estava internada
em um hospital psiquiátrico.
Os países norteadores nesse movimento foram os Estados Unidos e, principalmente,
a Itália. Apesar disso, a forma como os EUA propôs a mudança não foi apresentada de
forma gradual, ocasionando o fechamento de diversos hospitais e a negligência com a saúde
dos indivíduos.
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Apesar disso, o movimento continuou a influenciar diversos países em todo o mundo
e repercutiu de maneira significativa na atual forma de compreensão dos tratamentos
psiquiátricos. Na Itália, o Movimento foi bastante eficaz devido à política progressista que
estava alinhada à proposta de Reforma, tendo sido liderada por Franco Basaglia125.
Em 1973, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu 126 Basaglia como
referência para a reformulação do tratamento de transtornos mentais. A partir disso, o
movimento passa a ser efetivamente global. Em 1978 foi aprovada a Lei 180127 na Itália que
estabeleceu definitivamente as modificações propostas.
A maior demonstração dessa influência em âmbito global é a Declaração de
Caracas128, documento realizado pela Organização Mundial da Saúde com a finalidade de
reestruturar a atenção psiquiátrica, determinando a responsabilidade dos países de se
ajustarem para assegurar os direitos humanos e civis dos pacientes

9.2

Redes de apoio
As Redes de Apoio trazem consigo o atual conceito de saúde mental de acordo com a

Organização Mundial da Saúde. O bem-estar psíquico reúne um conjunto de fatores físicos,
sociais, biológicos, ambientais, econômicos, entre outros. Por essa razão, o efetivo
tratamento dos transtornos mentais deve compreender as relações do indivíduo naquela
territorialidade para poder, de fato, ajudá-lo129
No Brasil, as Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) foram criadas pelo Ministério
da Saúde através da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, com diretrizes para a
efetivação dos direitos humanos, da cidadania, da busca por equidade, da atenção
humanizada, de estratégias de educação e da assistência multiprofissional sob a lógica
interdisciplinar. 130
Os direcionamentos estabelecidos têm como finalidade o cuidado nas necessidades
das pessoas com transtornos mentais, dentre os quais é essencial incluir os decorrentes do
uso de substâncias psicoativas.
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Para a efetivação das diretrizes apontadas pela Portaria131, foram elencados quatro
eixos estratégicos para a Implementação da Rede, são eles:
1) Ampliação do acesso à rede de atenção integral à saúde mental;
2) Qualificação da rede de atenção integral à saúde mental;
3) Ações intersetoriais para reinserção social e reabilitação;
4) Ações de prevenção e de redução de danos.
Dentre outros, devem compor as RAPS: a Unidade Básica de Saúde (UBS), o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF), a Equipe de Consultório na Rua e os Centros de
Convivência. Cada um desses componentes é essencial para que o funcionamento das Redes
seja efetivo, de modo interdisciplinar.
Para além do funcionamento no Brasil, que utilizamos como exemplo, as redes de
apoio funcionam ao redor do globo das maneiras mais distintas. Na Alemanha, por exemplo,
elas funcionam através dos chamados “Médicos da amília”. Já nos

stados Unidos, as

Redes são necessariamente privadas.
Portanto, o que é essencial perceber sobre as Redes de Apoio é o avanço no conceito
de tratamento que deve ultrapassar o diagnóstico, para a verdadeira compreensão das
relações do indivíduo, reconhecendo suas vontades e, especialmente, vislumbrando o quão
fundamental é a relação do paciente com a territorialidade e com a família.

9.3

Atenção Primária à Saúde
Na Conferência de Alma-Ata132, em 1978, foram traçadas as diretrizes que viriam a

determinar a atenção básica, ou Atenção Primária à Saúde (APS). Como parte deste
conceito, está a noção de que o atendimento à saúde é divisível em diversos níveis de
assistência, de modo que a APS se encontra no primeiro nível. Assim, nesta conferência
foram traçados os cinco princípios norteadores da atenção básica, quais sejam: a
distribuição equânime do serviço, o envolvimento da comunidade, o foco em prevenção, a
tecnologia utilizada deve ser apropriada e a abordagem deve ser multisetorial, analisando
fatores como educação, condições de moradia e saneamento.133
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Ato contínuo, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a estruturação de
uma rede de atenção primária integrada ao tratamento e prevenção voltados à saúde
mental.134 Com isso, há não só um acesso inicial mais facilitado, mas a possibilidade de
tratamento a longo prazo mais próximo de casa, contribuindo para a desestigmatização dos
distúrbios mentais, uma vez que estes passam a ser encarados como qualquer doença física.
Além disso, os custos relacionados à devida incorporação da saúde mental ao
atendimento básico mostram-se relativamente baixos se comparados aos gastos com
hospitais psiquiátricos e instituições semelhantes.135
Contudo, verifica-se que, em escala global, a lacuna no tratamento de distúrbios
mentais é extremamente significativa, havendo uma maior carência nos países baixa renda.
De acordo com pesquisa conduzida pela própria OMS,136 publicada no “Journal of the
American Medical Association”, em 2004, entre 76% e 85% das pessoas com sérios
distúrbios mentais não receberam tratamento nos últimos 12 meses em países de baixo
a médio rendimento.137
Nesse sentido, a rede de atenção primária relativas a saúde mental busca justamente
incluir, no atendimento, o tratamento e prevenção desses distúrbios. Para tanto, são
necessários investimentos voltados especificamente para este fim, bem como uma maior
qualificação técnica dos profissionais de saúde para que possam reconhecer e tratar esses
transtornos mentais.
De mais a mais, as políticas de atenção primária vão além dos efeitos mediatos do
tratamento, uma vez que seu foco é, de fato, a prevenção. Desse modo, é preciso
reconhecer o importante papel desempenhado por esse serviço no que diz respeito a
desestigmatização e acesso à informação concernente a saúde mental.
Em face disso, o seu viés multisetorial se mostra indispensável à efetivação dos
objetivos de um serviço de APS, pois é por meio dele que é possível integrar a rede de
saúde ao restante da comunidade. Assim, ao traçar conjuntamente com as escolas, por
exemplo, diretrizes e planos de ação voltados a saúde mental, é possível aproximar e
acessibilizar o seu tratamento e prevenção.
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Em síntese, a atenção primária surgiu não só como uma diretriz de saúde pública,
mas efetivamente como uma filosofia de atendimento e tratamento da população. À vista
disso, no que concerne a saúde mental, uma vez que estudos epidemiológicos demonstram
que há um alto nível de incidência de distúrbios mentais na atenção primária, 138 ela
desempenha papel essencial não só na aproximação da temática com o público, mas na
maior humanização das questões a ela relacionadas.

9.4

Serviço de psicologia estudantil
Outrossim, a formação acadêmica é parte significativa da vivência da juventude, uma

vez que os jovens passam uma média de 18 anos no âmbito escolar, até a sua formação no
“ nsino Médio”. Assim, é seguro dizer que a escola é, via de regra, um dos espaços que eles
gastam mais tempo, sendo, portanto, um importante fator social na formação desses
jovens e um ambiente capaz de propiciar o seu acompanhamento e desenvolvimento.
A escola, frente à sua função social de promover a educação e formação, vem
desenvolvendo um papel de extrema importância na promoção da saúde mental e que, ainda
que em um primeiro momento parece distante, está estritamente relacionado com a sua razão
de ser.
As preocupações da sociedade contemporânea com o bem estar psicológico do
indivíduo, vem atuando em conjunto com a mídia para colocar em pauta a saúde mental dos
jovens, principalmente frente às grandes expectativas, e pressões, de êxito acadêmico e dos
reiterados casos de bullying que vem culminando em ações extremas, como o suicídio139 ou
homicídios140.141
Nesse sentido, o sistema educacional, a nível global, vem sendo questionado no
que tange a sua preparação para lidar com essas “novas” questões. Assim, há uma
crescente preocupação e investimentos em prol de uma reestruturação da rede de ensino,
138
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visando a capacitação dos professores para identificarem situações de risco nos alunos e a
alteração do organograma para incorporar um devido acompanhamento psicopedagógico do
estudante.
Fato é que a vivência diária do jovem na instituição de ensino torna possível um
diagnóstico global de seus padrões sociais e comportamentais, desde o seu relacionamento
com os demais estudantes à participação em atividades até o rendimento escolar. Além
disso, até mesmo a baixa assiduidade apresenta-se como um importante indicador da saúde
mental que só pode ser levantado por essas instituições, uma vez que o jovem pode omitir
dos familiares a sua frequência escolar.
Por derradeiro, fala-se em multidisciplinariedade no âmbito educacional como
forma de promover uma sistema de auxílio global ao jovem, devendo a sua equipe
contar com educadores e profissionais da saúde mental.142
Contudo, a realidade de muitos países, devido a questões socioeconômicas,
impossibilita a efetivação desse ideal de educação multidisciplinar. Desse modo, é essencial
o diálogo entre a rede de ensino e a rede de saúde pública, no que diz respeito,
principalmente, ao sistema de atenção primária.
Por meio dessa interação, torna-se possível traçar diretrizes de colaboração entre tais
sistemas, delimitando os papéis a serem desempenhados por cada um e possibilitando uma
máxima eficácia da abordagem. Assim, as atividades passam a se complementar, em vez de
incidir em um retrabalho que só leva a demora no tratamento e suporte ao jovem. A atuação
coordenada permite que o processo de acompanhamento seja uniforme e, portanto,
mais célere.
Logo, é possível dizer que são seis as áreas de atuação da educação: atividades de
sala de aula, assistência ao estudante e família, prevenção de crises, suporte aos estudantes
em transição, envolvimento familiar com a escola e envolvimento da comunidade com a
escola.143 De sorte, é essencial um processo de estruturação e preparação das
instituições para a adequação a esse novo ideal de educação, que abarque essas áreas.

10.Estigma e Preconceito: O indivíduo com patologia mental dentro da
sociedade.
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De acordo com Link e Phelan: “o estigma existe quando elementos de rotulação,
estereotipagem, separação, perda de status e discriminação co-ocorrem em uma
situação de poder que permite que esses processos se desenvolvam. ”
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Este processo

tem uma prevalência significativamente elevada no Ocidente, onde as doenças psiquiátricas
são consideradas patologias distintas das demais, quando comparado às sociedades
Africanas e Asiáticas, que não fazem distinção deste tipo de distúrbio em sua prática
médica145.
No contexto do transtorno mental, torna-se perceptível a aplicação desta definição.
Dessa maneira, estando em uma situação de desvantagem a nível social, o indivíduo com
psicopatologias sofre tanto com aspectos psicológicos do estigma (preconceito), quanto com
a materialização deste, através da discriminação.
A gênese dessa condenação, em grande parte, decorre do entendimento diferenciado
do adoecimento mental quando comparado a outras doenças crônicas. Na opinião pública,
pessoas com distúrbios psiquiátricos são perigosas, irresponsáveis e fracos de caráter, sendo
agentes responsáveis pela sua própria mazela.146
Figuram-se em número de quatro as formas mais comuns da materialização deste
estigma: evitação, tratamento coercitivo, instituições segregadas e retenção de ajuda.
Ademais, ainda é passível de ocorrência a auto estigmatização, caracterizando-se como o
preconceito do sujeito consigo e com a sua condição atual147.
A evitação social é uma situação extrema, na qual o público almeja não ter
contato algum com quaisquer indivíduos afetados por transtornos mentais. De acordo
com pesquisa estadunidense, mais de metade daqueles que a responderam não estavam
dispostos a ações como: socializar durante uma tarde, trabalhar e/ou aprovar o casamento de
um membro da família com pessoas que sofrem de transtornos mentais.148
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Ademais, os problemas enfrentados por este grupo são extensos. Vão desde
dificuldades para conseguir e manter um bom emprego,149 até complicações na obtenção de
financiamentos para a compra de uma casa própria.
No âmbito da saúde as repercussões deste estigma refletem até mesmo na obtenção
de ajuda. De acordo com pesquisa de opinião pública, 66% dos consultados sugeriram
internação em hospital psiquiátrico ou em alas psiquiátricas para pacientes com
esquizofrenia, e 27% para pacientes sofrendo com depressão.150
Outro dado relevante é relacionado às internações e tratamentos compulsórios. Nos
Estados Unidos, cerca de 28% da população acredita que indivíduos com transtornos
psiquiátricos devem ser obrigados por lei fazer uso de medicação.151 Já em pesquisa alemã,
75% concorda com a internação compulsória, sob certas condições.
Não raro, pacientes psiquiátricos se queixam de sentimentos de desumanização e
depreciação causados pelo tratamento a ele prestados por profissionais de saúde. Isso é
expressado através de ações como: assistência paternalista, exclusão das decisões
terapêuticas, falta de informações sobre a condição atual, dentre outros.152 No Canadá, 53%
dos participantes de uma pesquisa já presenciaram profissionais da saúde tendo atitudes
discriminatórias perante pessoas com transtornos mentais.
Derradeiramente, constata-se a baixa adesão dos pacientes ao tratamento instituído.
Conhecendo os estigmas negativos associados àqueles com distúrbios psicopatológicos,
muitas pessoas não buscam o auxílio profissional, ou até mesmo não o seguem de maneira
adequada. Cerca de metade dos pacientes em tratamento com antipsicóticos não o adere de
maneira satisfatória, resultando em maiores índices de recidivas 153 e internações
hospitalares.

11.Saúde Mental na Atualidade
O panorama relacionado às doenças mentais de uma maneira geral, felizmente, vem
mudando. Em países como a Austrália, graças a programas como o National Mental Health
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Strategy, o número de funcionários que trabalham diretamente com a saúde mental
aumentou em 51%, entre 1993 e 2007154
No Brasil, por exemplo, a Reforma Psiquiátrica tem início no final da década de 70,
e tem como objetivo a promoção do cuidado psiquiátrico fora dos hospitais, diminuindo o
isolamento do indivíduo com transtornos mentais da sociedade.155
Os asilos e hospitais psiquiátricos passaram a reconhecer a importância de integrar o
indivíduo à sociedade, de modo a respeitar suas limitações - muitas vezes temporárias - de
autonomia.156
Ademais, os governos empenham cada vez mais recursos no que tange a garantia da
saúde mental. Em 2014, nos Estados Unidos, aproximadamente 100 bilhões de dólares
foram gastos com cuidados relativos a distúrbios mentais.157Todavia, o alto custo de acesso
material continua sendo a principal barreira no que tange ao acesso a recursos de garantia de
saúde mental.158
Dito isso, ressalta-se a importância do cuidado com a saúde mental, que deve
mobilizar diversas esferas da sociedade, uma vez que promove impactos tanto em nível
individual quanto econômico e coletivo. Apesar dos avanços aqui expostos, o caminho a ser
trilhado pelos entes políticos globais a fim de prover um cuidado de qualidade ainda é longo,
e árduo. A mobilização da população figura-se como principal mudança necessária pois,
através de pequenas ações individuais, concretizam-se grandes mudanças no mundo.
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