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1. RESUMO 

A temática da saúde mental, estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas 

atividades, permitindo com que este lide normalmente com os fatos da vida, suas 

angústias e contribua ativamente para a comunidade em que se insere (OMS, 2016) 

é, nos dias de hoje, colocada em segundo plano, frente a outras supostas 

prioridades, como a economia, as questões estéticas e políticas. Aparente equívoco, 

uma vez que estas últimas só podem ser discutidas a partir de um estado mental 

pleno de consciência. Porém, considerando outras épocas, tais qual o Hospital 

Colônia de Barbacena se insere, no século XX, em que os seres humanos afetados 

por transtornos mentais eram tidos como “bandidos e desordeiros” e “ignorados de 

tal” (ARBEX, 2013), o Brasil e o mundo aprimoraram nesse aspecto de julgamento. 

Ainda assim, estão longe do que se espera ao século XXI, visto que índices de 

depressão no mundo aumentaram 18% entre 2005 e 2015 e, só no Brasil, os dados 

contabilizam cerca de 11,5 milhões de pessoas depressivas (OMS, 2017). Neste 

cenário, esta pesquisa visa abordar o estatuto epistemológico do tema e promove, 

ainda, uma abordagem geral ao construir a linha histórica e abordar a evolução da 

questão da saúde mental no Brasil para contribuir com a mudança da situação 

precária relacionada à transtornos psicossomáticos. Sujeitos merecem receber 

tratamento adequado pautado na bioética e nas diretrizes legais vigentes, dentre 

elas a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental (BRASIL, 1971), entre outros 

documentos. Em consonância ao proposto, indaga sobre as atuais medidas 

empregadas pelo Governo Federal na eficiência do tratamento dos pacientes. 

Relacionando a coleta e a análise dos dados empíricos já produzidos com a 

legislação e doutrina, promove-se uma retrospectiva histórica dos acontecimentos 

brasileiros no contexto de luta antimanicomial e evolução do conceito de saúde 

mental. Apesar do avanço constatado no manejo dos pacientes, a maneira de 

tratamento e a inserção social continuam deficitárias e o preconceito ainda existente. 

2. INTRODUÇÃO 

A saúde mental representa o equilíbrio pessoal entre o ser interno e as experiências 

externas, concedendo ao indivíduo autonomia para lidar com a própria vida e suas 

questões emocionais, sem perder noções de legalidade e de individualidade. Um 

novo paradigma no tratamento a indivíduos portadores de transtornos mentais se 

deu através da promulgação de diversos projetos lei, declarações e ações de 



                                                    

 

 

indivíduos isolados, tais como a lei 10.216/2001 (BRASIL, 2001), a Declaração de 

Caracas (BRASIL, 1990) e a atuação de Juliano Moreira, respectivamente. 

Outrossim, o Brasil, enquanto signatário de textos universais como a Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2006), preza pela dimensão 

psicossocial do indivíduo e sua autonomia. Ao médico, recaem as responsabilidades 

legais do seu Código de Ética (2010), que no artigo 23 expressa a obrigação do 

tratamento cívico e humano de cada paciente. O conceito subjetivo e individual de 

saúde mental, anteriormente à reforma antimanicomial, não recebia devida 

importância, submetendo aqueles considerados “loucos” à métodos desumanos, e 

sem comprovação, de tratamento, além de excluí-los do convívio social. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo retomar a luta antimanicomial do princípio, ao 

expor a evolução do conceito de saúde mental e demonstrar a existência de uma 

paralisação nos debates e atual estigmatização sobre doenças mentais. 

4. METODOLOGIA 

Realiza-se uma análise retrospectiva-histórica de dados coletados através de 

pesquisas na área de saúde, direito e bioética dos acontecimentos brasileiros na luta 

antimanicomial, dos diversos conceitos legais sobre saúde mental e suas 

atualizações, de acordo com o CID (Classificação Internacional de Doenças) e com 

as bases legais brasileiras e internacionais, utilizando-se, também, de bibliografias 

literárias sobre o assunto. Além disso, faz-se uma análise do conceito de transtorno 

mental a partir dos órgãos de saúde e a confronta com dados públicos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A partir da análise dos dados coletados, uma linha temporal de acontecimentos foi 

traçada e utilizada de modo a compreender os avanços conquistados no meio da 

saúde mental. Com essa retrospectiva histórico-social e o reflexo desta na 

sociedade, foi possível evidenciar a existência de uma paralisação nos debates e o 

preconceito existente à área da saúde mental. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Diante do status quo em que o Brasil se encontra relacionado à temática da saúde 

mental, onde mesmo com evolução dos gastos públicos e implementação do Centro 

de Atenção Psicossocial – CAPS ainda apresenta crescente taxa de indivíduos 

doentes, sendo o país mais deprimido da América Latina (OMS, 2017). Com a 



                                                    

 

 

reforma antimanicomial e a mudança da abordagem clínica do tratamento, observou-

se que os casos relatados de transtornos psicossomáticos ainda se mantiveram 

altos, sendo estimado que 23 milhões de pessoas no Brasil sofrem destes 

transtornos (OMS, 2013). Até o presente momento de análise deste trabalho, 

percebe-se que apesar de todas as evoluções presentes na historicidade da 

questão, ainda há grande estigmatização e pouco conteúdo difundido sobre saúde 

mental e suas implicações. 
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