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RESUMO 

 

O estigma associado aos transtornos psiquiátricos é um obstáculo para os 

cuidados adequados em saúde mental. Ele contribui para a limitação do acesso aos 

serviços, emprego, habitação e demais direitos sociais. Nesta perspectiva, a presente 

pesquisa buscou conhecer a produção de estudos no campo do estigma na saúde mental 

no Brasil e identificar os preditores das experiências de estigma e discriminação 

vivenciadas por pessoas com transtornos psiquiátricos, como fatores sociodemográficos 

(escolaridade, sexo, idade e situação empregatícia) e clínicos (tipo de diagnóstico e 

presença de ideação suicida). Em relação aos aspectos metodológicos, a dissertação foi 

dividida em dois estudos: 1) um estudo de revisão de literatura sobre o estigma em 

relação aos transtornos psiquiátricos na população brasileira; e 2) um estudo empírico 

de desenho quantitativo transversal. No estudo de revisão de literatura, foram 

selecionados 20 artigos extraídos das bases PubMed e Scielo utilizando os descritores 

“estigma”, “saúde mental” e “Brasil”. Os critérios de inclusão foram: estudos com dados 

empíricos sobre o estigma relacionado à saúde mental; amostras/participantes 

brasileiros; e publicados nos idiomas Português, Inglês ou Espanhol. No estudo 

empírico transversal a amostra foi constituída por 100 pessoas com idade entre 18 a 60 

anos de idade e de ambos os sexos. Os participantes tinham os diagnosticados de 

depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia e eram usuários do 

Ambulatório de Psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual. Utilizou-se a 

Escala Abreviada Sobre Discriminação e Estigma (DISCUS), além de itens de outros 

questionários breves com perguntas de múltipla abarcando: a) aspectos clínicos (tipo de 

diagnóstico; presença/ausência de ideação suicida); b) perfil sociodemográfico, 

incluindo sexo, idade, escolaridade e situação empregatícia); c) características pessoais 

como autoestima e bem-estar emocional. A análise estatística seguiu o seguinte 

caminho: 1) verificação da normalidade das variáveis quantitativas segundo o teste de 

Kolmogorov-Smirnov; 2) utilização do teste de correlação entre duas variáveis 

intervalares com distribuição normal por meio do teste paramétrico de Pearson e teste 

não paramétrico de Spearman para as variáveis sem distribuição normal; 3) utilização 

do teste T para as variáveis independentes com duas categorias; e 4) nas variáveis 

independentes com três ou mais categorias, o teste não-paramétrico de Análise de 

Variância ANOVA. No estudo de revisão verificou-se que, de maneira geral, os 

trabalhos de pesquisa sobre o estigma na saúde mental realizados no Brasil buscaram: 



1) investigar modelos de intervenção contra o estigma, dentre os quais destacam-se o 

modelo educativo e de contato; 2) compreender as crenças e atitudes do público geral, 

de estudantes e profissionais de saúde em relação a pessoas com problemas de saúde 

mental; e 3) compreender as experiências do estigma na vida de indivíduos transtornos 

psiquiátricos. No estudo empírico os resultados descritivos revelaram maior frequência 

de experiências de estigma/discriminação vivenciadas no ambiente de trabalho, nas 

amizades e nas relações interpessoais. A partir do modelo de regressão linear 

multivariado, observou-se que as variáveis escolaridade, diagnóstico de ansiedade, 

bipolaridade e depressão (em relação à esquizofrenia) e ideação suicida tiveram efeitos 

independentes sobre as experiências de estigma/discriminação vivenciadas. Este modelo 

foi estatisticamente significativo (p<0,001) e as variáveis que compõem o modelo final 

explicaram a maior proporção da variância do estigma (R2 = 20,27%). Como conclusões 

gerais, observou-se que os dois estudos realizados no contexto da presente dissertação 

(de revisão de literatura e empírico/transversal) revelaram que a escolaridade possui um 

papel relevante na percepção de situações estigmatizantes e que os estereótipos 

negativos, tipo de diagnóstico e ideação suicida pode interferir negativamente na vida 

de pessoas com problemas de saúde mental. Sugere-se a realização de novos estudos 

que busquem identificar outras variáveis que interferem na vida de pessoas com 

transtornos psiquiátricos, como questões socioeconômicas e étnicas, a fim de 

desenvolver e implementar políticas de intervenção para a redução do estigma 

relacionados aos transtornos psiquiátricos. 

 

Palavras-chave: Estigma. Transtornos Psiquiátricos. Fatores Associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Stigma associated with others psychiatric disorders is an obstacle to mental health care. 

It contributes to limiting access to services, employment, habitation and other social 

rights. From that perspective, this research aimed to know the production of studies in 

the field of mental health stigma in Brazil and identify the predictors of stigma and 

discrimination experiences lived by people with psychiatric disorders, such as 

sociodemographic (education, gender, age, employment status) and clinical factors 

(type of diagnosis and presence of suicidal ideation). Regarding the methodological 

aspects, this dissertation was divided into two studies: 1) a literature review about stigma 

related to psychiatric disorders on Brazilian population; and 2) an empirical study of 

quantitative cross-sectional design. In the literature review, were selected 20 articles 

extracted from the PubMed and Scielo databases using the descriptors “stigma”, “mental 

health” and “Brazil”. Inclusion criteria were studies with empirical data on stigma 

related to mental health; Brazilian samples/participants; and published in Portuguese, 

English or Spanish. In the cross-sectional empirical study, the sample consisted of 100 

people aged between 18 and 60 years and of both genders. Participants were diagnosed 

with depression, anxiety, bipolar disorder and schizophrenia and were users of the 

Psychiatric Outpatient Clinic of the State Public Servant Hospital. It was used the 

Abbreviated Discrimination and Stigma Scale (DISCUS), as well as items from other 

brief questionnaires with multiple questions covering: a) clinical aspects (type of 

diagnosis; presence/absence of suicidal ideation); b) sociodemographic profile, gender, 

age, education level and employment status); c) personal characteristics such as self-

esteem and emotional well-being. Statistical analysis followed: 1) verification of the 

normality of quantitative variables according to the Kolmogorov-Smirnov test; 2) use 

of the correlation test between two interval variables with normal distribution using 

Pearson's parametric test and Spearman's nonparametric test for variables without 

normal distribution; 3) use of the T test for independent variables with two categories; 

and 4) in independent variables with three or more categories, the nonparametric 

ANOVA analysis of variance. In the review study it was found that, in general, research 

work of stigma in mental health conducted in Brazil sought to: 1) investigate models of 

intervention against stigma, among which stand out the educational and contact model; 

2) understand the beliefs and attitudes of the general public, students and health 

professionals towards people with mental health problems; and 3) understand the 



experiences of stigma in the life of individuals with psychiatric disorders. In the 

empirical study, the descriptive results revealed a higher frequency of 

stigma/discrimination experiences in the workplace, friendships and interpersonal 

relationships. From the multivariate linear regression model, it was observed that the 

variables education, diagnosis of anxiety, bipolarity and depression (related to 

schizophrenia) and suicidal ideation had independent effects on the 

stigma/discrimination experiences. This model was statistically significant (p<0.001) 

and the variables that make up the final model explained the largest proportion of stigma 

variance (R² = 20.27%). 

As general conclusions, it was observed that the two studies conducted in this 

dissertation (literature review and empirical/cross-sectional) revealed that education has 

a relevant role in the perception of stigmatizing situations and that negative stereotypes, 

type of diagnosis and Suicidal ideation can negatively interfere with the lives of people 

with mental health problems. Further studies are suggested to identify other variables 

that affect the lives of people with psychiatric disorders, such as socioeconomic and 

ethnic issues, in order to develop and implement intervention policies to reduce stigma 

related to psychiatric disorders. 

 

Keywords: Stigma. Psychiatric disorders. Associated Factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.2 O CONCEITO DE ESTIGMA E SEUS DESDOBRAMENTOS: UM BREVE 

PANORAMA HISTÓRICO 

Estigma é um conceito cujas origens remontam a antiguidade grega. O termo, 

desde sua origem, foi usado para tratar da visão negativa, estigmatizante e/ou 

preconceituosa do público geral em relação a um grupo de pessoas com determinadas 

características. Assim, o estigma e a discriminação surgem em decorrência de uma 

“marca negativa” ou “defeito” estipulado por critérios de uma dada sociedade, que passa 

a desvalorizar o indivíduo com tais características. (GOFFMAN, 1975; WEINER; 

PERRY; MAGNUSSON, 1988). 

Os gregos utilizavam a palavra estigma para designar sinais corporais, buscando 

colocar em evidência aspectos morais negativos do sujeito. As marcas eram feitas com 

cortes ou fogo, o que sinalizava que o indivíduo era um criminoso, escravo ou um traidor 

que deveria ser evitado. Mesmo sendo um termo tão antigo, é a partir da obra de 

Goffmann (1975) que o conceito de estigma passou a ser considerado dentro da esfera 

das relações sociais. (SIQUEIRA; CARDOSO, 2011). Atualmente, as marcas físicas 

correspondem à associação de determinado atributo de um indivíduo a um estereótipo 

negativo, comprometendo a inserção social dos indivíduos estigmatizados. 

(GOFFMAN, 1975).  

 A definição de estigma pode variar entre os diversos autores que investigaram 

o tema. Entre todos os estudos nesse campo, a obra de Goffmann (1975) trouxe uma das 

primeiras definições sistematizadas do conceito. Para o autor, o estigma decorre da 

categorização social que estabelece suas normas e valores, da concepção de normalidade 

e do que é aceitável naquele contexto. O indivíduo que foge a esse padrão é, portanto, 

um desviante. Ainda segundo o autor, o processo de estigmatização ocorre por meio da 

interação física entre os “normais” e os “estigmatizados”, o que causa uma tensão na 

relação estabelecida e uma influência mútua nos indivíduos.   

 A padronização dos comportamentos e atributos individuais não é exclusividade 

do mundo moderno. A sociedade sempre estabeleceu formas de categorização e 

classificação dos aspectos comuns e naturais que devem ser aceitos e tratados como 

“normais”, prováveis de serem encontrados no convívio social. Quando um estranho a 
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esses aspectos surge nas relações, o grupo dos “normais” (aqueles que possuem 

determinadas características e atributos que atendem aos padrões sociais estabelecidos), 

a partir da identificação dos atributos do estranho, tende a encaixá-lo em determinadas 

categorias, pois este (o estranho) foge ao padrão estabelecido, sendo possível, desta 

forma, “prever” sua “identidade social” (GOFFMAN, 1975). 

Na obra intitulada Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada, Goffman (1975) classificou os tipos de identidade social entre virtual e 

real. A primeira corresponde ao caráter atribuído pela sociedade ao indivíduo a partir de 

expectativas normativas, em muitos casos, rigorosas e que determinam o que deve ser 

esperado daquele sujeito; a segunda, diz respeito aos atributos e categorias que o sujeito 

possui na relação com os outros e que, em muitos casos, vai determinar a forma com 

que a sociedade responde a esse indivíduo. Assim sendo, determinada característica 

atribuída pelos “normais” a alguém pode ser um estigma, sobretudo se existe uma 

discrepância entre a identidade social real e a virtual. Neste processo, a identidade do 

sujeito estigmatizado é deteriorada, uma vez que a identidade social virtual lhe é 

atribuída. 

Cabe ressaltar que o conceito de estigma é um constructo multidisciplinar que 

permeia as Ciências Sociais, Antropologia, Psicologia e outras áreas das ciências 

humanas. Desse modo, após a publicação de Goffman (1975) o conceito recebeu várias 

definições, as quais atendem a diferentes condições e demandas. (LINK; PHELAN, 

2001a). 

Na concepção de Coleman, Becker e Ainlay (1986), o estigma está relacionado 

a uma construção social que varia de acordo com o contexto histórico e cultural. Nessa 

perspectiva, os atributos considerados negativos se transformam em cada período 

histórico. Para esses autores, embora as relações individuais sejam importantes para a 

apreensão do estigma, como propôs Erving Goffman (1975), o fenômeno deve ser 

compreendido dentro de um contexto cultural, histórico e social, pois é neste cenário 

que o estigma ocorre. Assim, o estigma se perpetua em determinado contexto, no qual 

a participação dos aspectos culturais é inegável. Em suma, não é um fenômeno 

individual, pois depende de aspectos e acontecimentos históricos, políticos e 

econômicos. (COLEMAN; BECKER; AINLAY, 1986; SIQUEIRA; CARDOSO, 

2011). 
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As tendências de moralidade, características intelectuais de cada contexto e 

época, e a forma com que a cultura se expressa, são estruturas essenciais para a 

determinação do que deve ser o estigma. A intensidade e o grau do estigma também são 

determinações históricas e sociais; no entanto, mesmo em seu caráter transitório, a 

perpetuação do estigma ocorre pelas pessoas que compõe a sociedade, isso se dá pela 

aprendizagem social através da transmissão entre gerações. (SIQUEIRA; CARDOSO, 

2011). 

Sendo o estigma uma construção social, compreende-se que alguns são 

perpetuados por diversos períodos históricos, enquanto outros se findam por 

pertencerem somente a determinado momento histórico. Nesta perspectiva, o estigma 

se modifica e é diferente em cada momento ou cultura. (COLEMAN; BECKER; 

AINLAY, 1986). Além disso, o atributo alvo do estigma não é algo negativo e 

depreciativo em si mesmo, pois características estigmatizadas em determinada cultura 

podem ser atributos valorizados em outro contexto. Neste sentido, o estigma é 

construído e estabelecido pela lógica social que atribui identidades virtuais (a identidade 

que a sociedade impõe ao indivíduo) às pessoas que fogem ao padrão de normalidade 

socialmente aceito, de forma que esses indivíduos são concebidos como estranhos. 

(GOFFMAN, 1975).  

Em outra concepção do conceito de estigma, a partir da obra de Goffman (1975), 

Link e Phelan (2001) estabelecem que o estigma ocorre quando alguns elementos estão 

presentes de forma simultânea: rotulação; estereotipagem; separação; perda de status e 

discriminação. O processo de rotulação consiste em eleger determinada característica e 

atribuí-la a um indivíduo, mesmo que este não possua o rótulo que lhe foi imposto. Para 

os autores, é a partir deste rótulo que nascem os estereótipos e consequentemente, a 

estereotipagem.  

Os rótulos relacionam a pessoa com a característica indesejada e estabelece os 

estereótipos. Estes componentes, de acordo com os autores, ocorrem no âmbito de uma 

relação de poder. O poder é o principal ponto que possibilita que determinado grupo 

estigmatize o outro. Para Siqueira e Cardoso (2011), é a ideia de poder, presente na 

definição de Link e Phelan (2001), que ampliará o conceito de estigma construído por 

Goffman.  

O processo de rotulagem estabelece a distinção entre “nós” e “eles”, desta forma, 

o conceito de “nós representa os valores que concebem um indivíduo “normal”, 
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concepção sustentada pela ideologia dos grupos dominantes da sociedade. (SIQUEIRA; 

CARDOSO, 2011). A experiência de estigmatização é vivida como perda do status 

social, que corrobora para a discriminação em virtude do rótulo e do estereótipo 

negativo. (LINK; PHELAN, 2001a). 

Na concepção de Becker e Arnold, (1986), o estigma consiste na condição de 

ausência de atributos considerados importantes pela sociedade e varia em cada contexto 

social. Além disso, a ideia de poder também está relacionada à construção do estigma, 

assim como apresentado por Link e Phelan (2001). 

Para Stafford e Scott (1986), o conceito de estigma está atrelado à ideia de 

norma, definida como o compartilhamento de crenças de modelos corretos de 

comportamentos das pessoas em determinada circunstância. Neste caso, há um modelo 

de ser humano ideal, de como um indivíduo deveria ser. As pessoas que não se encaixam 

no padrão ideal acabam sendo desvalorizadas e sendo controladas pela sociedade, o que 

limita suas relações sociais. (COLEMAN; BECKER; AINLAY, 1986). Em suma, o 

conceito de estigma para esses autores relaciona-se com a ideia de controle social. 

O estigma também é concebido como resultado de aprendizagem, mediante às 

relações sociais negativas que tornam o sujeito um “desacreditável”, interferindo na 

forma com a qual o indivíduo percebe a realidade social. (MARTIN, 1986). Assim, a 

aprendizagem social pode ser definida como um processo ou um mecanismo de 

aquisição, modificação, generalização e extinção dos comportamentos sociais. A 

extinção do comportamento social ocorre para que o indivíduo adquira os 

comportamentos sociais que estão dentro dos padrões normativos da sociedade. É 

mediante este processo de aprendizagem social que os indivíduos internalizam as 

normas e estigmatizam os que estão à margem. (MARTIN, 1986). 

Corrigan e Watson (2002), discutem a questão do estigma dentro de uma 

perspectiva psicossocial, além de elaborarem instrumentos para a avaliação das atitudes 

em torno do estigma. O estudo destes autores relaciona-se com a perspectiva sociológica 

utilizada por Link e Phelan (2001). Para eles, o estigma deve ser compreendido a partir 

de três componentes: os estereótipos, que são estruturas cognitivas de conhecimento; 

preconceitos, os afetos consequentes do estereótipo; e discriminação, a consequência 

comportamental oriunda do preconceito. As atitudes representam hipóteses ou 

predisposições expostas em respostas favoráveis ou desfavoráveis de determinada 
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atitude, que se aplicam a objetos, pessoas, instituições ou fatos. (EAGLY. ET AL., 

1993). 

Rössler (2016), discute o estigma em sua concepção cognitiva, emocional e 

comportamental. As classificações descritas possibilitam diferenciar os estereótipos do 

preconceito e da discriminação. Estereótipos correspondem a um modelo de imagem e 

ideias antecipadas sobre determinados grupos e/ou pessoas, o que possibilita prever seus 

comportamentos e atitudes. São importantes no que se refere a julgamentos imediatos 

sobre indivíduos com características parecidas, porém julgamentos mais justos exigem 

informações mais aprofundadas que transcendem os estereótipos compartilhados. 

A relação dos indivíduos com o estigma se apresenta de diversas maneiras: 

alguns indivíduos tornam-se indiferentes ao estigma; outros tentam reverter sua 

condição buscando situações semelhantes aos “normais”; um grupo utiliza o estigma 

para ganhos secundários; há ainda os que se isolam e tornam-se agressivos, retraídos e 

inseguros. (GOFFMAN, 1975). 

 Apesar do processo de estigmatização sempre tratar do aspecto negativo do 

fenômeno, a experiência vivenciada a partir dele pode ter um lado positivo, no qual a 

conscientização de sua situação pode promover o engajamento do sujeito em 

movimentos sociais, além das atividades de busca por direitos e emancipação. 

(COLEMAN; BECKER; AINLAY, 1986). Essas questões são importantes, uma vez 

que sugerem um modelo de promoção da autonomia do indivíduo, tendo em vista que o 

processo educativo pode ser uma maneira de intervenção junto às pessoas com 

transtornos psiquiátricos.  

Em resumo, a distância entre a identidade social real e a virtual, definidas por 

Goffman (1975), delimita um espaço em que a verdadeira identidade do sujeito é 

deteriorada. Diante desta perspectiva, o estigmatizado passa a ser concebido como o 

próprio atributo de seu estigma, perdendo sua dimensão total enquanto ser humano. A 

título de exemplo, um sujeito identificado com um transtorno psicótico, como a 

esquizofrenia, passa a ser definido como “esquizofrênico”, sendo que todos os demais 

atributos são sufocados pelo estigma do transtorno psiquiátrico. 

Tendo em vista a apresentação das definições de estigma e suas implicações, se 

faz necessário considerar como determinantes do estigma os fatores históricos, sociais 

e culturais. Apesar da diferença no foco de cada autor na discussão do conceito, percebe-
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se que o estigma é sempre negativo e está presente nas múltiplas esferas da vida social. 

(SIQUEIRA; CARDOSO, 2011). 

1.3 TIPOS DE ESTIGMAS 

Considerando os diversos âmbitos e esferas em que o estigma é vivenciado, mais 

recentemente o termo foi classificado em cinco principais tipos:   

● Estigma social ou público é definido pela percepção do público geral 

(um grupo/sociedade) de que um indivíduo está socialmente fora dos 

padrões devido suas características físicas ou comportamentais, sendo 

considerado “inferior” ou “desajustado”. (BOS et al., 2013; 

CORRIGAN; WATSON, 2002). 

● Estigma internalizado/autoestigma é a internalização do estigma 

público pela pessoa estigmatizada, com negativo impacto social e 

psicológico. (BOS et al., 2013). No autoestigma, o sujeito ao internalizar 

as crenças negativas, preconceitos e estereótipos, percebe-se como 

menos competente que os demais, fortalecendo crenças negativas em 

torno de si. Entretanto, algumas pessoas estigmatizadas reagem de forma 

ativa, contestando o estigma que lhe é imputado. Essas pessoas tornam-

se participantes mais ativos em seus tratamentos, inclusive, pressionando 

por melhorias dos serviços. (CORRIGAN; WATSON, 2002). 

● Estigma por associação ou cortesia é o estigma direcionado a um 

sujeito que está ligado a um indivíduo estigmatizado. Este é o tipo de 

estigma em que familiares e pessoas mais próximas do estigmatizado 

sofrem simplesmente pelo fato de sustentarem algum tipo de relação com 

o estigmatizado. (BOS et al., 2013). 

● Estigma estrutural está relacionado à perpetuação de um estado 

estigmatizado pelas instituições. (BOS et al., 2013). Alguns autores 

afirmam inclusive, que o estigma é inerente à organização social e 

evidente na estruturação e construção das leis, dos serviços, do sistema 

de justiça e como os recursos são alocados. (CORRIGAN; WATSON, 

2002). 

● Estigma interpessoal ou profissional/institucional é o estigma 

direcionado pelos profissionais de saúde a usuários de serviços de saúde 
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mental. A literatura apresenta que profissionais de saúde também podem 

ter atitudes estigmatizantes. O estigma desse grupo se manifesta por meio 

de atitudes que transmitem baixas expectativas quanto ao tratamento, 

foco exclusivo nos sintomas e condição do paciente, rotulação e 

preconceito.  (CLEMENT et al., 2010; HEFLINGER, C. A; HINSHAW, 

2010). 

No que se refere aos aspectos investigados sobre estigma, estudos conceituaram 

algumas subcategorias, dentre elas: estigma percebido, diz respeito a percepção do 

estigma da comunidade pelo indivíduo estigmatizado, neste ponto, pessoas com 

problemas de saúde mental (potencialmente estigmatizadas) fornecem informações por 

meio de entrevista sobre o estigma e discriminação temidos ou percebidos e expõem 

crenças a respeito da atitude dos outros em relação aos transtornos psiquiátricos. 

(LATALOVA; KAMARADOVA; PRASKO, 2014); estigma 

experimentado/vivenciado, é relacionado à experiência de discriminação e isolamento 

social vivenciados pelo indivíduo com transtornos psiquiátricos; autoestigma, é 

concebido como uma reação ao estigma público na forma de internalização da visão 

geral do público sobre ele.  

Em estudo de revisão de literatura abarcando 57 artigos, o estigma percebido foi 

o aspecto mais frequentemente abordado nos estudos sobre estigma no transtorno mental 

(79%), seguido da experiência de estigma/discriminação vivenciada (46%) e do 

autoestigma (33%). Embora as conceituações encontradas busquem classificar o 

estigma e as formas com que o fenômeno é medido, os autores relataram dificuldades 

em categorizar o estigma nos estudos encontrados, já que as intersecções entre os 

conceitos trouxeram dúvidas quanto à escolha do conceito mais adequado para 

classificação. (BROHAN et al., 2010). 

Os estudos sobre a percepção e experiência de estigma/discriminação vivenciada 

sob do olhar do próprio estigmatizado surgiram da necessidade em compreender como 

o estigma afeta a vida dessas pessoas e a maneira como isso interfere no bem-estar 

psicológico, nas funções cognitivas e relações interpessoais. Entender como os sujeitos 

estigmatizados compreendem essas experiências permite verificar a natureza das 

vivências de estigma, bem como as estratégias de enfretamento adotadas por esses 

indivíduos com o objetivo de desenvolver e implementar políticas públicas nesse 

sentido. (LEBEL, 2008). 
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De modo geral, o estigma pode ser conceituado como uma gama de atitudes de 

preconceito, estereótipos, discriminação e estruturas com tendências reforçadas por 

grupos maiores sobre grupos menores considerados desacreditados. (GESLIN et al., 

1977). 

1.4 ESTIGMA NA SAÚDE MENTAL 

O campo da saúde mental vivencia muitas transformações em seu modelo de 

assistência a pessoas com transtornos mentais. Dentre elas, está a substituição do modelo 

manicomial por serviços ambulatoriais, que visam a desospitalização e a 

desinstitucionalização das pessoas com transtornos psiquiátricos. O novo modelo preza 

pelo resgate da cidadania, a promoção da autonomia e a reinserção social dos indivíduos, 

além da qualidade dos serviços prestados nesse campo. (WEBER; JURUENA, 2017). 

Neste contexto, a discussão sobre o relacionamento com essas pessoas aumenta, assim 

como serviços especializados que vieram substituir os antigos hospitais psiquiátricos. 

(SALLES; BARROS, 2013a).  

De acordo com Basaglia (1985), o problema não é a doença em si, mas a forma 

com que a sociedade se relaciona com ela. A doença não é a condição que determina o 

indivíduo com problemas de saúde mental1, mas uma espécie de acessório que confirma 

o lugar social negativo do sujeito com transtorno psiquiátrico. Assim, a classificação do 

doente mental como perigoso e incapaz, de acordo com o autor, serviria para camuflar 

a relação de exclusão que a sociedade estabelece com pessoas com problemas de saúde 

mental.  

O filósofo Michel Foucault (1997), compreende que a classificação de pessoas 

com problemas de saúde mental como “loucos” atenderia a questões econômicas e 

sociais. Assim, para o autor, rotular indivíduos com problemas de saúde mental serviria 

para atestar sua incapacidade produtiva numa sociedade capitalista em que a lógica que 

prevalece é a do consumo. Além disso, a caracterização dessas pessoas tidas como 

“loucas” (ou qualquer outro rótulo estigmatizante) é uma das formas de promoção da 

exclusão social. Para Basaglia (1985), em todas as instituições as divisões das funções 

são feitas entre os que detêm o poder e os desprovidos desse. Neste sentido, as funções 

 
1
 Ainda que a literatura utilize terminologias como “doente mental” e “transtorno mental”, decidimos 

utilizar os termos “transtornos psiquiátricos” ou “problemas de saúde mental”, por serem palavras menos 

estigmatizantes.  
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e papéis desenvolvidos no âmbito institucional se caracterizam por relações de poder 

em que a opressão e a exclusão estão presentes. 

Neste mesmo trabalho, Basaglia (1985) argumenta que as instituições 

psiquiátricas, por muitos séculos, serviram como locais de violência e segregação de 

pessoas com transtornos psiquiátricos. Neste âmbito, os profissionais técnicos de saúde 

mental eram legitimadores de um modelo violento e excludente. Era a legitimação 

científica da exclusão social que tratava as pessoas com transtornos psiquiátricos como 

inferiores, defendendo a norma como forma de controle e legitimação da violência e 

violação dos direitos das pessoas com problemas de saúde mental. Entretanto, a exclusão 

dessas pessoas é oriunda de um processo histórico, no qual o modelo asilar foi parte 

desse cenário. 

O estigma associado aos transtornos psiquiátricos é um obstáculo para os 

cuidados adequados em saúde mental. Ele contribui para a limitação do acesso aos 

serviços, emprego, habitação e aos demais direitos. (LINK; PHELAN, 2001b). Neste 

sentido, além do sofrimento provocado pela doença, pessoas com problemas de saúde 

mental ainda enfrentam o estigma e a discriminação que se tornam grandes desafios para 

sua aceitação e inclusão social na comunidade. Neste contexto, para que o processo de 

inclusão social se efetive, são necessários à desconstrução e o combate aos estereótipos 

negativos oriundos de uma herança cultural pautada no modelo segregatório. (SALLES; 

BARROS, 2013a). 

Para Corrigan (2000), um fator agravante para a estigmatização de pessoas com 

transtornos psiquiátricos é o modelo de atribuição social sobre a doença. Os 

comportamentos negativos ou positivos sobre a doença recebem interferência da 

percepção social de controle. A sociedade atribui ao indivíduo com transtorno mental a 

responsabilidade por sua condição, uma vez que acreditam que o controle dos sintomas 

do quadro depende do indivíduo. Essa percepção é um fator influenciador para a 

discriminação, entretanto, quando existe a crença de que determinada doença não é 

controlável, entende-se que o indivíduo não pode ser responsabilizado. 

A concepção de pessoas com problemas de saúde mental como perigosos e 

violentos é compartilhada por populações de várias partes do mundo. Uma recente 

revisão sistemática da literatura sobre estigma relacionado às doenças mentais na 

América Latina e Caribe apontou achados convergentes com a literatura da Europa 

Ocidental no que concerne a concepção do doente mental como violento e perigoso. 
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Embora existam características culturais específicas dos países latinos, os dados gerais 

confirmaram semelhanças na concepção de doença mental compartilhada em outras 

partes do mundo. (MASCAYANO et al., 2016). 

Além do sofrimento causado pela doença, as representações sociais negativas 

em torno do doente mental contribuem para a internalização dos estereótipos que lhes 

são atribuídos, fenômeno denominado autoestigma. Os indivíduos internalizam o 

estigma que lhes é atribuído, endossando as atitudes estigmatizantes. Como já descrito 

no presente estudo, este processo causa impactos social e psicológico negativo na vida 

das pessoas. (BOS et al., 2013; CORRIGAN; WATSON, 2002; CORRIGAN; 

WATSON, 2004; LINK; PHELAN, 2001). 

O estigma e o autoestigma entre pessoas com problemas de saúde mental são 

comuns e possuem significativas consequências em suas vidas, incluindo aumento de 

estresse, exclusão social, piora na qualidade de vida e na autoestima, podendo interferir 

até em sua recuperação. (PESCOSOLIDO et al., 2008; SARTORIUS, 1998; 

THORNICROFT et al., 2009). Além disso, o estigma tem reflexos econômicos 

indesejáveis devido ao impacto negativo no emprego, renda e uso de serviços de saúde. 

(SEMRAU et al., 2015; WRIGHT et al., 2015).  

Pesquisas recentes sustentam que o estigma na doença mental contribui para o 

risco de pensamentos e comportamentos suicidas. Farrelly et al. (2015) investigaram a 

influência da discriminação (comportamento relacionado ao estigma) sobre ideação e 

comportamento suicida em uma amostra de usuários de serviços de saúde mental em 

Londres, Inglaterra. Os resultados esclarecem que a experiência de discriminação é 

vivenciada como elemento estressor que pode contribuir com sentimentos de 

desesperança e com isolamento social.  

Em Taiwan, Lien et al. (2018) destacaram o papel do estigma no comportamento 

suicida em um estudo com amostra de 170 pacientes com esquizofrenia de um serviço 

de saúde mental. Os resultados elucidam a relação entre autoestigma e redução da 

autoestima, que foi associado a sentimentos de desesperança e ideação suicida. Além 

disso, observou que os pacientes com transtornos mentais com histórico de tentativas de 

suicídio eram mais propensos a internalizar níveis maiores de estigma, o que por sua 

vez, contribui com essa tendência ao suicídio.   

A pesquisa realizada por Wang et al. (2016) investigou a relação entre estigma 

da doença mental e o risco de suicídio e considerou o papel da clareza emocional (a 
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capacidade de identificação e compreensão das experiências emocionais) numa amostra 

de indivíduos norte-americanos (EUA) que passaram por internação psiquiátrica. Os 

dados mostraram associação entre estigma em doença mental e o risco de suicídio nos 

indivíduos com pouca clareza emocional. Os autores sugerem que a clareza emocional 

pode ser um meio de enfrentamento e redução dos efeitos do estigma e de sua relação 

com o suicídio.  

O estigma e a discriminação são fatores de risco para o suicídio em pessoas com 

transtornos mentais, no entanto, há escassez de estudos longitudinais sobre o tema, além 

da necessidade da especificação, em estudos empíricos, entre o estigma em doença 

mental como fator de risco ao suicídio e o estigma em relação ao suicídio. (RÜSCH et 

al., 2014). Um desses raros estudos longitudinais sobre a relação entre estigma na 

doença mental e suicídio avaliou pessoas com transtorno mental, acompanhadas pelo 

período de dois anos. Os resultados mostraram que o autoestigma elevado esteve 

associado à ideação suicida. Em suma, os autores sugeriram intervenções em diferentes 

níveis para a redução do autoestigma e a prevenção do suicídio nessa população. 

(OEXLE et al., 2017). 

Embora as causas do suicídio sejam multifatoriais e de difícil precisão, a 

literatura sobre o assunto apresenta associação entre o estigma na doença mental e o 

risco de suicídio, o que reforça a necessidade de políticas que visem à desconstrução do 

estigma e a garantia dos direitos das pessoas com transtornos psiquiátricos.  

Diante dos efeitos negativos do estigma para pessoas com transtornos 

psiquiátricos, a garantia do acesso aos serviços de saúde mental para esse público se faz 

necessária. Neste sentido, a procura dos serviços em saúde mental é objeto de estudo de 

muitos pesquisadores, assim como as variáveis que interferem na procura pelos serviços. 

Um exemplo disso é um estudo sobre estigma público realizado em uma universidade 

no Líbano, com uma amostra de 203 estudantes de graduação, cujos achados verificaram 

a visão negativa sobre transtornos mentais e uma consequente baixa na procura por 

serviços especializados. De acordo com os dados da pesquisa, a propaganda negativa da 

mídia, a falta de confiança nos profissionais de saúde e o alto custo dos serviços 

psiquiátricos constituem significativas barreiras para a busca de ajuda profissional 

(RAYAN; FAWAZ, 2018). 

Segundo Corrigan e Watson (2002), opiniões estigmatizantes em saúde mental 

não se restringem ao público leigo, mesmo profissionais da saúde mental carregam 
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estereótipos sobre as doenças, como aponta um estudo que avaliou o nível de estigma e 

atitudes de 573 estudantes em Portugal. Os estudantes revelaram estigma através de 

sentimentos de pena (atitudes de simpatia e paternalismo) e atitudes de coerção (atitudes 

que endossam a obrigatoriedade das pessoas com transtorno mental a receber 

tratamento) (QUERIDO; TOMÁS; CARVALHO, 2016). Uma importante pesquisa 

nacional indica um caminho semelhante: ao analisar o estigma entre psiquiatras e outros 

profissionais da saúde em relação a indivíduos com transtornos mentais, particularmente 

esquizofrenia, foram entrevistados 1416 psiquiatras. O estudo revelou que os psiquiatras 

tendiam a estereotipar de forma negativa pessoas com esquizofrenia, sendo que os 

profissionais mais jovens apresentaram ainda mais preconceito e estereótipos negativos. 

(LOCH et al., 2011).  

Como consequência do estigma das equipes de saúde, pessoas com históricos de 

problemas de saúde mental recebem serviços de pior qualidade, incluindo a 

subestimação dos sintomas relatados. Ainda segundo o autor, a manifestação de 

sintomas físicos pode contribuir para confusão diagnóstica e atraso no início do 

tratamento para problemas de saúde mental. (KNAAK; MANTLER; SZETO, 2017). 

Tendo em vista os efeitos e implicações do estigma na vida do doente mental, 

políticas de combate ao estigma e de garantia da plena participação social de pessoas 

com transtornos mentais são apresentadas e discutidas em pesquisas recentes. Diversos 

autores sustentam que a inclusão de indivíduos com transtornos mentais em diferentes 

atividades sociais, modelos pedagógicos e informativos e estratégias de contato ajudaria 

a reduzir o estigma e sua consequente internalização. (AHUJA et al., 2017; 

CORRIGAN; WATSON, 2002; MASCAYANO et al., 2016; QUERIDO; TOMÁS; 

CARVALHO, 2016). 

Pesquisas esclarecem que o suporte social ameniza o estresse psicológico, os 

sintomas de depressão e o estigma, uma vez que atua como fator protetor contra as 

consequências adversas e eventos estressantes advindos do estigma. De acordo com os 

13 estudos encontrados na pesquisa (FERREIRA et al., 2014), níveis menores de suporte 

social estão relacionados a maiores índices de autoestigma; além de evidências de que 

o suporte social possui correlação com maior participação nas atividades diárias, com a 

autoconfiança e a melhor aceitação dos limites impostos pela doença, o que contribui 

para uma maior participação social desses indivíduos. Em estudo realizado por Brohan 

et al. (2010) com 1129 pacientes de um serviço de saúde mental, foi verificado o 
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aumento da participação social (mais contatos sociais) teve correlação com a redução 

do autoestigma. As evidências apontam para a importância da garantia de participação 

social por meio de políticas e campanhas antiestigma e dos direitos sociais através de 

legislação para esse público.  

Intervenções que contribuem para a redução do estigma em relação a pessoas 

com transtornos psiquiátricos mostram benefícios sociais e econômicos para a própria 

pessoa e para a sociedade. (CLEMENT et al., 2010). De acordo com revisão de literatura 

realizada por Gronholm et al. (2017), as intervenções possuem impactos positivos de 

pequenos a moderados em campanhas de combate ao estigma realizadas com a mídia e 

grupos específicos, sobretudo no que se referem a conhecimentos, atitudes e 

comportamentos esperados em relação à distância social. As intervenções encontradas 

trataram tanto do estigma do público em geral como de profissionais e estudantes de 

saúde, sendo os métodos mais utilizados: a educação (treinamento e esclarecimentos 

sobre transtornos mentais) e o contato (busca-se possibilitar a interação entre as pessoas 

com transtornos mentais e a sociedade). Como a maioria dos estudos focou em 

campanhas de curto prazo, os autores enfatizam a necessidade de intervenções de longo 

prazo para que os efeitos sejam duradouros.   

A revisão sistemática realizada por Mehta et al. (2015) identificou que as 

intervenções antiestigma na saúde mental apresentaram efeitos médios (em relação ao 

conhecimento dos transtornos) e pequenos (no item “atitudes”). Os autores também 

chamam atenção para a necessidade de estudos longitudinais, já que o estigma é 

experimentado como dificuldade em longo prazo. A revisão verificou escassez de 

estudos que tratassem do fator comportamental do estigma, além da falta de 

investigações concentradas em determinado público-alvo, como família e 

empregadores. A falta de intervenções em países de baixa e média renda também foi 

uma lacuna encontrada.  

Em suma, as campanhas educativas e de contato são caminhos importantes para 

a minimização dos efeitos do estigma. Os modelos de intervenção encontrados na 

literatura indicam que o planejamento dessas ações, se baseados em evidências, podem 

ser eficazes para redução do estigma, sendo o método de contato social o que mais 

apresentou resultados positivos. Esses resultados reafirmam a importância de estudos 

neste campo, já que, se por um lado o estigma leva a desfechos negativos, por outro 

lado, intervenções (campanhas) promovem a reversão do estigma, e consequentemente 
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efeitos positivos. De modo geral, essas campanhas podem contribuir para a garantia do 

acesso dessas pessoas aos serviços de saúde, reduzindo o estigma público e estrutural 

que contribuem para o isolamento e discriminação. A inclusão nos vários âmbitos da 

sociedade depende de um trabalho conjunto de toda a comunidade, para isso, o combate 

ao estigma se torna fator fundamental.  

Estudos apontam que a participação social de pessoas com transtornos 

psiquiátricos contribui para a redução do estigma e com o bem-estar dessas pessoas. Ao 

se sentirem incluídas e aceitas pela comunidade, desenvolvem o sentimento de 

pertencimento e a autopercepção positiva. (DAHL et al., 2015; VOLZ et al., 2015). 

Apesar desse processo ocorrer por meio de inclusão e inserção dos indivíduos no 

convívio social, é necessário o estudo das diversas características de manifestação do 

estigma para a verificação de uma correlação entre bem-estar e menores níveis de 

estigma.  

1.5 ESTIGMA: SEXO, ESCOLARIDADE E TIPO DE DIAGNÓSTICO 

Estudos mostram que o estigma possui múltiplas influências, entre as quais se 

destacam o sexo, escolaridade e perfil diagnóstico. (ANGERMEYER; DIETRICH, 

2006). Os fatores sociodemográficos influenciam o desejo de distância social e a 

discriminação. (LAUBER et al., 2004). Neste sentido, é importante a identificação dos 

grupos mais vulneráveis. Alguns estudos apontam para associação entre as variáveis 

“sexo, escolaridade, idade, tipo de diagnóstico” e o estigma na saúde mental. 

(CORRIGAN; WATSON, 2002; JUNG et al., 2017; PELUSO; BLAY, 2009, 2004; 

SIQUEIRA; CARDOSO, 2011). Estes dados são importantes porque indicam os 

caminhos para a elaboração e execução de campanhas de redução do estigma.  

Na categoria sexo, pesquisas apontam que as mulheres apresentam atitudes 

menos estigmatizantes que os homens em relação às pessoas com transtornos 

psiquiátricos. Vários estudos encontraram associação entre sexo feminino e menor 

estigma, assim como atitudes mais negativas de pessoas do sexo masculino. 

(CORRIGAN; WATSON, 2002; JUNG et al., 2017; LOCH, 2012; PELLET et al., 2019; 

PELUSO; BLAY, 2011). 

Evidências revelam que os homens são menos propensos a procurar ajuda 

profissional em caso de problemas de saúde mental. O modelo social hegemônico, que 

atribui certas características a masculinidade (como “homens não choram”), contribui 
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para a internalização do autoestigma, uma vez que os indivíduos acreditam que devem 

lidar com o problema sem ajuda profissional. (LATALOVA; KAMARADOVA; 

PRASKO, 2014). Tal concepção fortalece a propagação do estigma entre os homens e 

a internalização dessas concepções por estes. Assim, além da tendência de os homens 

terem mais atitudes estigmatizantes, os mesmos podem ser mais estigmatizados quando 

desenvolvem problemas de saúde mental. 

Um estudo com adolescentes mostrou que os meninos apresentaram menos 

conhecimento sobre serviços de saúde mental e maior estigma em relação a pessoas com 

problemas de saúde mental do que as meninas. Além disso, as meninas foram duas vezes 

mais propensas a procurar ajuda do que os meninos. Ainda de acordo com o estudo, uma 

das principais barreiras para a busca de ajuda foi o medo de parecer estranho perante os 

outros e a crença de que eles próprios deveriam revolver o problema sem ajuda. 

(CHANDRA; MINKOVITZ, 2006). 

Apesar das evidências sobre a associação entre estigma e sexo, esse ainda é um 

tema controverso na literatura, já que outros importantes estudos empíricos e revisões 

sistemáticas não encontraram associação entre essas variáveis. (LOCH et al., 2011; 

PELUSO; BLAY, 2004; VEDANA et al., 2017; ZHANG et al., 2018). 

Na categoria idade, os estudos ainda são inconsistentes. Alguns estudos 

identificaram maior estigma entre pessoas mais velhas. (LOCH et al., 2013), outros 

estudos verificaram associação entre menor nível de estigma e maior idade (JUNG et 

al., 2017; LOCH et al., 2013), enquanto outras investigações não apontaram associação 

entre idade e estigma. (LIEN et al., 2018; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014). 

Em relação à escolaridade, evidências desvelam que pessoas com escolaridade 

elevada e maior nível socioeconômico tendem a estigmatizar menos (PELUSO; BLAY, 

2004; SIQUEIRA et al., 2017), ao mesmo tempo em que a baixa escolaridade se associa 

a maiores concepções e atitudes estigmatizantes. (GRIFFITHS; CHRISTENSEN; 

JORM, 2008; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014).  

O estudo de Wang et al. (2007) verificou que o nível de escolaridade pode ser 

um fator protetor contra o estigma, já que os homens com maior escolaridade 

apresentaram menores níveis de estigma que o grupo com menos escolaridade. Esses 

dados reforçam a importância da educação formal para uma postura mais crítica e menos 

estigmatizante em relação aos transtornos psiquiátricos, principalmente a formação no 

campo da saúde.  
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Sobre o tipo de diagnóstico psiquiátrico, percebe-se que a maioria dos estudos 

tratam do estigma relacionado a pessoas com esquizofrenia. (BOSONI; BUSATTO 

FILHO; DE BARROS, 2017; FERREIRA et al., 2015; GUARNIERO; BELLINGHINI; 

GATTAZ, 2012; LOCH et al., 2011, 2014; PELUSO; BLAY, 2011). De forma geral, as 

pesquisas nacionais e dados internacionais indicam a esquizofrenia como o transtorno 

psiquiátrico mais estigmatizado. Ao lado da esquizofrenia, o transtorno depressivo é o 

mais pesquisado. (BATISTA, 2013). 

1.6 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Tendo em vista os efeitos negativos provocados pelo estigma na vida de pessoas 

com transtornos mentais, se faz necessário conhecer o quanto essas pessoas se sentem 

estigmatizadas e discriminadas em virtude de problemas de saúde mental. Nosso estudo 

poderá contribuir para o preenchimento da lacuna de conhecimento sobre o tema na 

realidade brasileira, já que a maioria das investigações decorre de contextos diferentes 

de nossa realidade social. Além disso, a produção de conhecimento sobre o tema 

possibilitará que estudos futuros busquem ampliar a discussão sobre o conceito de 

estigma, abordado cada vez mais numa perspectiva psicossocial. 

A presente pesquisa de mestrado visa ampliar o conhecimento sobre o estigma nos 

transtornos psiquiátricos por meio de duas abordagens, um estudo de revisão 

exploratória (scope review) e um estudo com dados empíricos.  

1.7 OBJETIVOS 

Verificar a percepção e experiência/vivência do estigma por pessoas com 

transtornos psiquiátricos no Brasil. Para isso, serão conduzidos dois artigos, um de 

revisão e um com dados empíricos.  

Assim, os objetivos desta pesquisa foram:  

(1) No estudo de revisão de literatura, conhecer a produção brasileira sobre o estigma 

na saúde mental. 

(2) No estudo empírico, buscar preditores das experiências de estigma e 

discriminação vivenciadas considerando os seguintes fatores:  

2.1. aspectos clínicos (tipo de diagnóstico; presença/ausência de ideação suicida);  

2.2. perfil sociodemográfico (incluindo sexo, idade, escolaridade e situação 

empregatícia);  

2.3. características pessoais como a autoestima e bem-estar emocional. 
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 O artigo científico teórico com o título Estigma e Discriminação entre Adultos 

com Transtornos Psiquiátricos: Estudo de revisão da literatura com População 

Brasileira será submetido à revista Trends in Psychiatry and Psychotherapy até 

setembro de 2019.  

O artigo empírico, com o título provisório Estigma e Discriminação entre 

Adultos com Transtornos Psiquiátricos ainda passará por reformulações, para então 

definirmos a revista para submissão. A previsão para finalização e submissão deste 

segundo artigo é novembro de 2019.   
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ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO ENTRE ADULTOS COM TRANSTORNOS 

PSIQUIÁTRICOS: ESTUDO DE REVISÃO EXPLORATÓRIA DA 

LITERATURA COM POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Autores: Leonidas Valverde da Silva; Graccielle Rodrigues da Cunha; Cristiane 

Silvestre de Paula 

Revista: Trends in Psychiatry and Psychotherapy 
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Resumo 

 

Introdução: O estigma associado aos transtornos psiquiátricos é um obstáculo 

para os cuidados adequados em saúde mental, contribuindo para a limitação do acesso 

aos serviços, emprego, habitação e aos demais direitos. Tendo em vista os efeitos 

negativos provocados pelo estigma na vida de pessoas com transtornos mentais, se faz 

necessário conhecer o quanto essas pessoas se sentem estigmatizadas e discriminadas 

em virtude de problemas de saúde mental. Objetivo: conhecer a produção de estudos 

sobre estigma com população brasileira. Método: Duas bases de dados eletrônicas 

foram utilizadas para a busca de artigos em periódicos relevantes. Utilizaram-se os 

seguintes descritores: “estigma”, “saúde mental” e “Brasil”. Todos os estudos 

identificados pela busca no banco de dados eletrônico foram examinados com base no 

título e nos resumos de acordo com os critérios de inclusão. Todos os textos foram 

avaliados em relação aos critérios de inclusão. Os dados de cada estudo que atenderam 

aos critérios de inclusão foram extraídos e categorizados da seguinte forma: autores; 

objetivos; ano de publicação; método; resultados principais; conclusões. Resultados: 

De maneira geral, as pesquisas sobre estigma em saúde mental no Brasil buscaram: 

investigar modelos de intervenção contra o estigma; compreender as crenças e atitudes 

do público em geral, estudantes e profissionais de saúde em relação a pessoas com 

problemas de saúde mental; e compreender a experiência do estigma na vida de 

indivíduos com transtornos psiquiátricos. Conclusão: Conclui-se que a falta de 

conhecimento reforça os estereótipos em torno dessas pessoas. Concepções 

estigmatizantes trazem sofrimento e interferem na inserção social e até na recuperação 

dos indivíduos. Sugere-se que novos estudos apontem as diversas variáveis relacionadas 

ao estigma na doença mental e se estendam para a investigação de campanhas 

antiestigma que viabilizem políticas públicas nesse campo. 

 

  

Palavras chave: Estigma. Adultos. Transtornos Psiquiátricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estigma é um conceito cujas origens remontam a antiguidade grega. O termo, 

desde sua origem, foi usado para tratar da visão negativa, estigmatizante e/ou 

preconceituosa do público geral em relação a um grupo de pessoas com determinadas 

características. (GOFFMAN, 1975). Assim, o estigma e a discriminação surgem em 

decorrência de uma “marca negativa” ou “defeito” estipulado por critérios de uma dada 

sociedade, que passa a desvalorizar o indivíduo com tais características. (GOFFMAN, 

1975; WERNER; PERRY; MAGNUSSON, 1988).  

O estigma associado aos transtornos psiquiátricos é um obstáculo para os 

cuidados adequados em saúde mental. Ele contribui para a limitação do acesso aos 

serviços, emprego, habitação e aos demais direitos de um indivíduo. (LINK; PHELAN, 

2001). Neste sentido, além do sofrimento provocado pela doença, pessoas com 

problemas de saúde mental ainda enfrentam o estigma e a discriminação que se tornam 

grandes desafios para sua aceitação e inclusão social na comunidade. (CORRIGAN, 

2000). 

Tendo em vista os efeitos negativos provocados pelo estigma na vida de pessoas 

com problemas de saúde mental, bem como o fato de ser uma área de estudos recente e 

escassa na literatura, é importante conhecer a produção brasileira sobre o estigma nos 

transtornos psiquiátricos. Considerado o fato de ser um campo recente de pesquisa, além 

da escassez de estudos nesse campo, desenvolveu-se um estudo exploratório de revisão 

de literatura a fim de conhecer a produção de estudos sobre estigma com população 

brasileira.  

2. MÉTODO 

2.1 ESTRATÉGIA DE BUSCA 

Realizou-se uma revisão integrativa de literatura utilizando as bases de dados 

SciELO e PubMed, com as palavra-chave/mesh-terms “estigma”, “saúde mental” e 

“Brasil”. Segundo Roman e Friedlander (1998), a finalidade da revisão integrativa de 

literatura é sintetizar os resultados das pesquisas sobre tema específico, de forma 

sistematizada para contribuir com o aprofundamento do tema estudado.   
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2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Os critérios de inclusão dos artigos consistiram em: 1) estudos com dados 

empíricos sobre o estigma relacionado à saúde mental; 2) com amostras/participantes 

brasileiros; 3) publicados nos idiomas Português, Inglês ou Espanhol. Não se colocou 

limite para período. 

2.3 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Os resultados foram organizados em tabela a partir das seguintes informações: 

(1) autores; (2) objetivos; (3) ano de publicação; (4) método; (5) principais resultados; 

(6) conclusões. O item método foi detalhado em: a) tipo de estudo; b) local do estudo; 

c) amostra e d) instrumento(s) utilizado(s). Os artigos foram ordenados segundo a data 

de publicação. 

Além da descrição dos estudos, realizou-se uma análise dos achados segundo os 

seguintes indicadores bibliométricos: (1) ano de publicação; (2) local de estudo; (3) 

Revista. Para análise dos artigos utilizou-se dos dados: (1) tipo de estudo, (2) 

instrumentos; (3) principais resultados; (4) conclusões. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das palavras-chaves e critérios de inclusão utilizando-se apenas a 

palavra-chave “estigma”, foram encontrados 946 artigos na base de dados SciELO. Na 

base de dados PubMed, utilizando a combinação dos descritores “estigma”, “saúde 

mental” e “Brasil” foram encontrados 348 artigos. Após a análise dos títulos e dos 

resumos, foram selecionados 49 artigos. Conforme os critérios de inclusão desta revisão, 

foram selecionados 20 estudos elegíveis, sendo 10 no SciELO e 10 no PubMed (Tabela 

1).  

Os artigos foram organizados de acordo com a data de publicação (do mais 

recente ao mais antigo) e descritos conforme os seguintes itens: 1) autor, ano, revista e 

base de dados; 2) objetivos; 3) método; 4) principais resultados e 5) conclusões. Os 

resultados dos estudos foram divididos em categorias: a) Indicadores Bibliométricos 

(perfil dos instrumentos, locais de realização do estudo e características dos periódicos); 

b) Conteúdo abordado nos estudos (diferentes tipos de estigma e público alvo, tipos de 

diagnósticos estudados) e c) Estudos de intervenção para minimização do estigma.  
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Como nenhuma sobreposição de artigos nas duas bases de dados foi verificada, 

o total de 20 artigos preencheu os critérios desta revisão integrativa e serão descritos a 

seguir.  
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Tabela 1: Dados dos estudos utilizados de revisão de literatura 

 
Autor; ano; 

revista, base de 

dados 

 
Objetivos 

 
Método 

 
Principais Resultados 

 
Conclusões 

Bosoni, Busatto Filho e 

Barros, 2017. 
 

International Journal of 

Social Psychiatry 
 

PubMed 

 
 

Estudo piloto 

para avaliar se 
uma breve 

intervenção 

(reportagem 
televisiva) pode 

ter efeitos em 

longo prazo. 

Tipo de estudo: 

Estudo de 
intervenção 

quantitativo  

 Longitudinal  
Local: São Paulo, 

SP 

 
Amostra: 40 

pessoas do 

público geral. 
 

Instrumentos: 
Questionário 
autoaplicável 

adaptado de 

Loch, Guarnieiro 

et al. 

(2013) 

A intervenção consistiu na 

apresentação de um vídeo 
explicando a prevalência da 

esquizofrenia e enfatizando os 

benefícios do tratamento. Os 
resultados mostraram diminuição 

nos escores relacionados aos 

estereótipos negativos: logo após, 
um mês depois (p=0,02) e três 

meses depois (p  = 0,004) da 

intervenção. Foi observada uma 
redução significativa nos escores de 

distanciamento social, logo após a 

exibição do vídeo (p = 0,02) e um 
mês depois (p = 0,002). Observou-

se uma redução significativa nos 

escores da restrição social (p = 

0,009), 1 mês depois (p = 0,003) e 3 

meses depois (p = 0,04), assim 
como logo após a exibição do vídeo 

e um mês depois (p = 0,006). 

Os resultados do estudo 

indicam que é possível 
reduzir o estigma em médio 

prazo com breves 

intervenções por meio de 
vídeo, método que pode 

atingir um grande número 

de pessoas, se usado, por 
exemplo, na mídia. Em 

suma, os dados mostram a 

importância do 
desenvolvimento e 

implementação de políticas 

de combate ao estigma na 
saúde mental.  

Clemente et al., 2017 

 
Cadernos de Saúde Pública 

(UFMG) 

 
SciELO 

 

 
 

 

 
 

Compreender o 

significado do 
estigma em 

relação ao 

transtorno 
bipolar em 

relação aos 

processos 
sociais e aos 

sistemas de 

valores 
regionais. 

Tipo de estudo: 

qualitativo 
(etnográfico) 

 

Local: Minas 
Gerais  

  

Participantes: 
sete psiquiatras 

em atividade que 

iniciaram suas 
atividades antes 

de 1980 

 
Instrumentos: 

entrevistas semi-

estruturadas 
  

Os resultados indicaram menor 

estigma e maior aceitação do 
diagnóstico de transtorno bipolar 

(TB) por parte dos pacientes 

revelando o impacto positivo na 
mudança da classificação do 

transtorno pelo DSM, anteriormente 

chamado de psicose maníaco-
depressiva. Verificou-se que a 

desconfiança em relação ao 

paciente com TB ocorre mais no 
trabalho, com restrições de 

oportunidades e incertezas sobre 

suas habilidades, sendo relatadas 
experiências frequentes de 

intervenção dos psiquiatras para 

evitar prejuízos profissionais dos 
indivíduos com TB. Além disso, há 

uma banalização do diagnóstico de 

“TB”, sendo usado para qualquer 
variação humorística e o fenômeno 

do autodiagnostico, no qual o 
paciente procura o médico apenas 

para confirmar o diagnóstico. Os 

psiquiatras entrevistados 
descreverem as pessoas com TB 

como imprevisíveis, incontroláveis 

e potencialmente perigosas.  

O estudo contribui para 

uma maior compreensão do 
estigma relacionado ao 

transtorno bipolar e suas 

implicações sociais. 
Observou-se que pessoas 

com transtorno bipolar 

encontram mais 
dificuldades no trabalho e 

que a recusa do tratamento 

está relacionada com o 
estigma. Alertam para o 

cuidado com o discurso, 

particularmente entre os 
psiquiatras, que podem 

reforçar os estereótipos e a 

discriminação, sendo eles 
os principais agentes de 

combate do estigma.  

Ao final, os 
autores recomendam 

adaptações nas políticas 
públicas para a redução do 

estigma. 

Rocha Neto et al., 2017 
 

Acad Psychiatry 

  
PubMed 

Verificar a 
redução de 

atitudes 

estigmatizadas 
em relação a 

pessoas com 

doença mental 
entre estudantes 

de medicina 

durante estágio 
em internato de 

Psiquiatria. 

Tipo de estudo: 
Quantitativo 

 

Local: Rio de 
Janeiro, RJ 

 

Amostra: 241 
estudantes de 

medicina. 

 
Instrumentos: 

Questionário 

autoaplicável 
CAMI  

Um total de 99 questionários 
CAMI foi aplicado antes e 142 

após o estágio. Não houve 

diferenças significativas em idade, 
sexo ou gênero. As pontuações 

antes do estágio eram geralmente 

altas para aceitação social, não 
crença em causas supersticiosas de 

doença mental e crença em causas 

biopsicossociais de doença mental 
(a variação da média dos escores 

nesses fatores foi de 0,89 e 0,94).  

A participação dos 
estudantes em um estágio 

de internato em Psiquiatria 

esteve associada a maior 
aceitação social de 

pacientes com transtornos 

mentais, porém não foi 
observada melhora em 

outros itens de atitudes. 

Espera-se que o contato de 
estudantes de medicina 

com paciente desse perfil 

seja uma oportunidade para 
a redução do estigma 

principalmente se modelos 

de minimização de estigma 
e discriminação forem 

propostos regularmente 
nestes cursos de graduação 

(continua) 
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(continuação) 

Tabela 1: Dados dos estudos utilizados de revisão de literatura 
Silva et al., 2017 
 

Intelligence and 

Neuroscience 
 

PubMed 

Elaborar uma 
nova ferramenta 

baseada em 

realidade 
aumentada para 

reduzir o 

estigma 
relacionado à 

esquizofrenia 

Tipo de estudo: 
Estudo de 

Intervenção  

 
Local: Fortaleza, 

CE 

 
Amostra: 21 

Estudantes de 
medicina. 

 

Instrumentos: 
observações e 

três 

Questionários 
estruturados, RV 

(realidade virtual 

aumentada);  

Após a realização da intervenção, 
que consistiu no desenvolvimento 

de um simulador de sintomas da 

esquizofrenia, através da realidade 
virtual aumentada, os resultados 

demonstraram um aumento 

estatisticamente significante no 
escore médio de estigma de 32,05 

para 35,38 (p<0,01), assim como 
nos escores de pena, medo e 

segregação, após a intervenção.  Ao 

mesmo tempo, observou-se 
aumento no escore médio referente 

à probabilidade de ajudar, de 7,00 

para 7,81 (p= 0,034). A ferramenta 
teve boa aceitação, demonstrada 

pelos escores médios, para uso 

como método de ensino (4,8), 
capacidade de aumentar a 

compreensão de pessoas com 

esquizofrenia (4,57), realismo de 
efeitos sonoros (4,29), realismo de 

efeitos visuais (3,81) e sensação de 

imersão na realidade (3,71), numa 
escala de 1 (nada) a 5 
(extremamente).  

O uso do ambiente de 
realidade virtual aumentada 

mostrou-se um recurso 

educacional promissor para 
os profissionais de saúde, 

bem como para os 

membros da família e 
sociedade em busca de 

reduzir o estigma 
relacionado à doença. A 

ferramenta apresentou 

resultados positivos na 
minizacao do estigma, 

podendo ser aplicada em 

ambientes educacionais 
diversos. 

Siqueira et al., 2017. 
 

Psychiatric Quarterly 

 
PubMed 

Avaliar as 
atitudes 

negativas e 

positivas de 
profissionais de 

saúde em 

relação a 
pessoas com 

transtornos 
psiquiátricos  

Tipo de estudo: 
Quantitativo do 

tipo Transversal 

 
Local: Rio de 

Janeiro, RJ 

 
Amostra: 246 

profissionais de 
saúde. 

Instrumentos: 

Questionário 
autoaplicável 

CAMI 

(Community 
Attitudes to 

Mental Illness). 

 
 

 

 
 

 

Os resultados mostraram atitudes 

entre neutras e positivas dos 

profissionais de saúde da amostra. 

Participantes divorciados 

apresentaram atitudes negativas 

mais altas em  subescalas de 

Benevolência (necessidade de 

atitudes gentis e simpáticas) (p  = 

0,01) e Ideologia de Saúde Mental 

Comunitária (impacto dos serviços 

de saúde mental na vizinhança) 

(p = 0,01), bem como em escores 

de escala global (p  = 0,03). Todas 

as subescalas e o escore global da 

escala apresentaram associação 

significativa em relação ao nível de 

escolaridade dos participantes: 

autoritarismo (ênfase na 

hospitalização, tratamento de 

custodia) (p = 0,001); Restrição 

Social (manutenção da distância 

social) (p = 0,33); Benevolência 

(p = 0,005); Ideologia de Saúde 

Mental Comunitária (p = 0,000) e 

Escala Global de Escala (p < 

0,01). Participantes com pós-

graduação apresentaram atitudes 

positivas nas 4 subescalas. 

Conhecer um usuário dos serviços 

de saúde mental foi 

estatisticamente associado à menor 

estigma nas escalas de 

Benevolência (p = 0,16) e à 

Ideologia da Saúde Mental 

Comunitária (p = 0,008), bem 

como ao escore total da escala (p = 

0,01). 

Em conclusão, as 

características que 

prediziam o 

comportamento dos 

profissionais de saúde 

foram: categoria 

profissional; nível de 

escolaridade e uso de 

serviços; contato com 

alguém que utiliza os 

serviços de saúde mental. 

Em resumo, foram 

encontradas associações 

entre menor escolaridade e 

menor experiência clínica, 

com atitudes negativas em 

relação aos pacientes com 

transtornos psiquiátricos. 

De forma geral, a grande 

maioria dos entrevistados 

apresentava atitudes 

positivas em relação aos 

indivíduos com problemas 

de saúde mental, com 

exceção dos domínios 

Autoritarismo’ e Restrição 

Social, onde 50% deles 

revelaram atitudes 

negativas.  

 

 

 

 

 

    (continua) 
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(continuação) 

Tabela 1: Dados dos estudos utilizados de revisão de literatura 
Vedana et al., 2017. 
 

Issues in Mental Health 

Nursing 
 

SciELO 

Entender o 
significado do 

estigma para 

pessoas com 
transtornos 

mentais 

Tipo de estudo: 
Qualitativo 

 

Local: Ribeirão 
Preto, SP 

 

Amostra: 46 
pessoas com 

transtornos 
mentais. 

 

Instrumentos: 
Entrevista 

Semiestruturada 

e observação 
participante 

A experiência do estigma foi 
vivenciada como tristeza, injustiça, 

solidão e sentimentos hostis. Além 

de estar relacionado ao diagnóstico 
de saúde mental, a associação do 

estigma se estendeu às suas 

consequências, como o uso de 
psicotrópicos, tratamento 

psiquiátrico ou incapacidades. O 
estigma foi percebido através de 

expressões verbais, olhares, risos, 

apelidos depreciativos e 
comportamentos de rejeição, 

desrespeito, desprezo, falta de 

credibilidade e restrição de 
oportunidades de emprego. A 

intensidade do estigma esteve 

associada ao diagnóstico, a 
gravidade e ao tipo dos sintomas. A 

relação com a família interferiu na 

maneira do indivíduo vivenciar o 
estigma, enquanto o estigma foi 

mais intenso quando do afastamento 

das pessoas próximas.  

O estigma é uma 
construção social resultante 

de estereótipos, 

preconceitos e 
discriminação, com 

impacto negativo na vida 

de pessoas com transtornos 
psiquiátricos. Os autores 

sugerem que os 
profissionais da saúde, 

particularmente 

enfermeiros, poderiam ser 
agentes promotores do 

reconhecimento de 

habilidades, na promoção 
de habilidades sociais, no 

resgate da identidade 

pessoal, no 
desenvolvimento de 

interações iguais e a 

promoção de 
conhecimentos sobre 

transtornos mentais.  

     
Santos, Barros e Santos, 
2016. 

 

Global Qualitative Nursing 
Research 

 

PubMed 

Identificar a 
compreensão e 

ações para a 

superação do 
estigma da 

saúde mental 

compartilhada 
por 

trabalhadores de 
três CAPS 

adultos no 

município de 
São Paulo 

Tipo de estudo: 
Qualitativo 

 

Local: São Paulo, 
SP 

 

Amostra: 27 
profissionais de 

Saúde mental. 
 

Instrumentos: 

Entrevista 
Semiestruturada 

Os resultados indicaram duas 
categorias: ‘percepções sobre o 

estigma da doença mental’ e 

‘consequências do estigma da 
doença mental’. Na 1ª categoria os 

participantes revelaram concepções 

socialmente construídas 
incorporadas pela cultura que 

obscurece a imagem pessoal do 
indivíduo. Na categoria 

‘consequências do estigma da 

doença mental’, as concepções 
encontram-se no âmbito da 

percepção da diferença de 

determinado indivíduo, ou seja, no 
rótulo de caráter discriminatório e 

excludente, imposto socialmente.  

Conclui-se que o estigma é 
compreendido pelos 

profissionais como um 

rótulo que contribui para o 
isolamento e a exclusão 

social.  As concepções do 

doente mental são 
construídas dentro de um 

contexto social que 
contribui para o isolamento 

e exclusão de pessoas com 

problemas de saúde mental. 
 

 

 
 

Dahal et al., 2015. 

 
Bjpsych International 

 

PubMed 

Discutir as 

narrativas de 

trabalhadores de 

apoio de pares 

obtidas durante 

a avaliação de 

um novo 

programa de 

intervenção 

psicossocial no 

Rio de Janeiro. 

Tipo de estudo: 

qualitativo de 

intervenção 

Local: Rio de 

Janeiro, RJ 

Amostra: 04 

pessoas do grupo 

de colegas de 

apoio. 

Instrumentos: 

Entrevista 

Aberta, Grupos 

Focais e notas de 

supervisão 

clínica. 

A experiência de apoio entre pares 

consiste na participação de 

trabalhadores com histórico de 

doenças mental no 

acompanhamento dos casos em 

serviços de saúde, como por 

exemplo, os CAPS. Nesse estudo, 

os trabalhadores de apoio 

participavam das supervisões dos 

casos junto com a equipe de saúde 

registrando as intervenções. Os 

relatos mostram que os 

trabalhadores de apoio se sentiam 

valorizados, o que possibilitou a 

reconstrução de sua identidade 

enquanto seres singulares. Eles 

interpretaram ainda o trabalho entre 

pares como uma possibilidade de 

resgatar o senso de cidadania, amor 

e autoestima dos usuários do 

serviço.  Finalmente citaram esse 

trabalho como uma possibilidade de 

compartilhar suas experiências de 

sofrimento e recuperação com os 

usuários do serviço. 

Em conclusão, o esquema 

de apoio entre colegas 
oferece uma estratégia 

importante que pode ajudar 

a superar o estigma e a 
discriminação, porque dá 

aos colegas de apoio um 

novo papel dentro de um 
meio social. Os 

participantes incorporaram 

os principais princípios de 
mutualidade e esperança. O 

trabalho de apoio entre 

colegas ajudou-os a 
compreender-se, 

reconhecendo a sua 

experiência corporificada e 
permitindo-lhes pensar de 

formas diferentes sobre o 
seu estar-no-mundo; eles se 

tornaram seus próprios 
educadores nesse papel.  

 

            (continua) 
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Tabela 1: Dados dos estudos utilizados de revisão de literatura 
Volz, et al., 2015. 

 

Revista Saúde e Sociedade. 
São Paulo (USP). 

 

SciELO 
 

 

Refletir sobre a 

importância da 

inclusão social 
pelo trabalho no 

processo de 

redução do 
estigma social 

pela doença. 

Tipo de estudo: 

qualitativo 

(etnográfico) 
 

Local: Pelotas, 

RGS  
 

Participantes: 

13 usuárias das 
oficinas de 

trabalho do 
CAPS. 

Instrumento: 

História oral.  

Os resultados apontam que a 

inclusão social pelo trabalho é o 

principal meio para a 
ressignificação da identidade, a 

elevação da autoestima e a 

minimização do estigma social pela 
doença. O trabalho foi descrito pelas 

participantes como um local que 

retrata um “ambiente familiar” de 
troca e convivência cotidiana de 

bem-estar. Apesar da tristeza pelo 
preconceito e discriminação 

oriundos da sociedade e da própria 

família, a identificação com o grupo 

e a inclusão pelo trabalho adquire 

certa centralidade na vida dos 

participantes, dado que possibilita a 
troca de experiências, 

conhecimentos, além das amizades, 

parceria e afetos.  

O portador de transtorno 

mental sofre com sua 

identidade desacreditada, 
por isso é essencial o 

diálogo e da continuidade 

das lutas visando à 
aceitação da diversidade e a 

inclusão social pelo 

trabalho. A inclusão pelo 
trabalho mostrou-se um 

meio de redução do estigma 
e de resgate da identidade 

dos participantes do estudo.  

Ferreira, et al., 2015 
 

Revista Brasileira de 

Educação Médica 
(Associação Brasileira de 

Educação Médica). 

 
SciELO 

Avaliar o 
conhecimento e 

atitudes de 

estudantes 
iniciantes e 

concluintes da 

área da saúde 
em relação a 

pacientes 

esquizofrênicos. 

Tipo de estudo: 
quantitativo 

transversal 

 

Local: Minas 

Gerais.  

 

Amostra: 209 

estudantes de 

saúde 
 

Instrumentos: 

Vinheta e 
questionário 

sobre paciente 
portador de 

esquizofrenia.  

Os resultados indicaram que apenas 
26,8% dos estudantes responderam 

corretamente à pergunta sobre o 

diagnóstico do paciente. Sobre a 
busca de tratamento profissional, 

96,2% responderam corretamente 

que o psiquiatra é principal 
especialista em esquizofrenia. 

Quanto ao tipo de medicação, 

75,1% indicaram corretamente os 
antipsicóticos. Sobre o prognóstico 

com a ajuda profissional, 36,8% 

respondeu corretamente ser possível 
a recuperação, mas com provável 

recorrência dos sintomas, sendo que 
75,6% referiu de forma correta que 

o prognóstico sem a ajuda 

profissional acarretaria na piora do 
quadro. Sobre a participação social 

dos indivíduos, 78,5% 

consideraram que o indivíduo 
descrito na vinheta seria 

discriminado pela sociedade caso 

soubessem do problema.  
Não foram identificadas 

diferenças estatisticamente 

significativas entre as respostas dos 
alunos iniciantes e concluintes. 

Embora a maior parte dos 
estudantes tenham 

identificado corretamente o 

diagnóstico do personagem 
da vinheta e o tipo de 

medicamento a adequado, o 

estudo concluiu que a 
formação academia não foi 

capaz de causar uma 

mudança significativa na 
concepção dos estudantes, 

já que as taxas de acertos 

foram semelhantes no 
início e final do curso.  

Loch et al., 2014 

 

International Journal of 
Social Psychiatry 

 

PubMed 

Avaliar o 

estigma em 

relação à 
esquizofrenia 

em uma amostra 

representativa 
da população 

geral brasileira. 

Tipo de estudo: 

Quantitativo 

transversal 
 

Local: Vários 

estados do Brasil 
 

Amostra: 1015 

pessoas da 
população em 

geral. 

 
Instrumentos: 

Vinhetas 
elaboradas com 

base nos critérios 

do DSM-IV, 
questionário de 

Atitudes e 

Entrevista 
estruturada. 

Quatro perfis de estigma foram 

encontrados na população estudada: 

1) indivíduos sem estigma (n = 251) 
que apresentaram opiniões positivas 

em relação à esquizofrenia; 2) 

‘etiquetadores' (n = 222) que 
tiveram maior pontuação em 

distância social, ou seja, baixa 

disponibilidade de interagir e 
3) 'discriminadores', s (n = 302) que 

apresentaram altos níveis de crenças 

estigmatizantes em todas as 
dimensões; 

Entre os fatores sociodemograficos 
investigados, verificou-se que os 

discriminadores eram 

significativamente mais velhos. Foi 
possível perceber que os 

etiquetadores. (com uma pessoa 

esquizofrenia), tiveram maior  

Conclui-se que alguns 

achados da literatura 

internacional foram 
replicados. Entretanto, o 

contato familiar com a 

doença aumentou o 
estigma, denotando a 

presença de algum 

determinante modulado 
localmente. O estudo 

contribui com importante 

dados interculturais, 
mostrando o alto grau de 

estigma nesse contexto. Os 
autores sugerem analisar a 

população geral como 

grupo heterogêneo para 
melhor elaborar as 

campanhas de combate ao 

estigma. 

(continua) 
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Tabela 1: Dados dos estudos utilizados de revisão de literatura 

   contato familiar com doença mental 
e identificaram corretamente o 

distúrbio da vinheta como 

esquizofrenia.  

 

Loch et al., 2013 

 

Psychiatry Research 
 

PubMed 

Comparar o 

estigma em 

relação à 
esquizofrenia 

entre psiquiatras 

e a população 
em geral. 

Tipo de estudo: 

Quantitativo 

 
Local: São Paulo 

 

Amostra: 1015 
da população em 

geral e 1414 

psiquiatras. 
 

Instrumentos: 

Questionário e 

Vinheta (DSM) 

Inquérito usado 

na Suíça Brasil 

Os resultados mostraram que: um 

total de 270 indivíduos (26,6%) 

errou o diagnóstico, 639 indivíduos 
(63,0%) reconheceram como um 

transtorno mental e 106 indivíduos 

(10,4%) identificaram corretamente 
como esquizofrenia. Na população 

geral, verificou-se associação entre 

gênero masculino e estereótipos 
negativos (p<0,001).   

O não reconhecimento do 

diagnóstico da vinheta foi fator 

protetor contra o estigma (p <0,001) 

(estereótipos positivos, negativos e 

preconceito percebido). Tratamento 
médico sem uso de medicação foi 

menos associada à distância social 

(p = 0,03), para os psiquiatras, 
maior idade (p <0,001) e nunca ter 

procurado ajuda para problemas de 

saúde mental pessoal (p = 0,03) 
foram protetores contra estereótipos 

negativos. Sexo masculino (p = 

0,04) e maior idade (p <0,001) 
foram protetores contra o 

preconceito percebido.  

Os resultados indicaram 

que os psiquiatras 

apresentaram maiores 
pontuações em estereótipos 

e percepção do preconceito, 

mas tiveram uma menor 
pontuação em distância 

social se comparados à 

população geral. 
Contradizendo a literatura, 

o estudo mostrou que maior 

conhecimento pode estar 

relacionado à maior 

estigma, já que a população 

com menores escores de 
estigma foi o subgrupo do 

público em geral, que não 

tinha conhecimento sobre o 
transtorno (com exceção do 

item distância social), no 

qual os psiquiatras 
apresentaram os menores 

escores de estigma.  

 

Martins, et al., 2013. 
 

Revista Texto Contexto 

Enfermagem (UFSC). 
 

SciELO 

Caracterizar o 
estigma 

vivenciado por 

pacientes e 
profissionais de 

saúde durante a 

implantação das 
Residências 

Terapêuticas; 

analisar a 
atuação da 

equipe de 

enfermagem 

Tipo de estudo: 
qualitativo de 

cunho histórico-

social 
  

Local: Volta 

Redonda, RJ;  
 

Amostra: 06 

profissionais de 
saúde; 

  

Instrumentos: 
documentos e 

entrevistas 

semiestruturadas;  

Percebeu-se certa resistência da 
comunidade em aceitar a 

implantação das residências 

terapêuticas no que diz respeito: a 
resistência dos moradores próximos 

às residências terapêuticas; 

dificuldade dos vizinhos em lidar 
com essas pessoas; resistência dos 

proprietários dos prédios em alugar 

o local. Além disso, verificou-se 
uma crise de identidade 

profissional, dado que alguns 

profissionais de enfermagem foram 
contratados como auxiliares de 

apoio (cargo que não necessitava de 

titulação profissional). A atuação 
dos técnicos em enfermagem nas 

residências foi uma das estratégias 

adotadas para possibilitar a 
transição de uma atuação asilar para 

o modelo comunitário. 

Concluiu-se que o 
enfermeiro teve papel 

fundamental ao interferir 

no processo de 
estigmatização ao portador 

de transtorno mental e aos 

profissionais de saúde 
mental, mostrando que a 

mudança na forma da 

assistência prestada seria 
uma inovação.  

Guarniero, et al., 2012. 
 

Revista de Psiquiatria 

Clínica (USP) 
 

SciELO 

Avaliação da 
presença do 

estigma 

estrutural na 
mídia brasileira  

 

 

Tipo de estudo: 
qualitativo 

 

Local: São Paulo 
 

Fonte: jornais e 

revistas de 
grande 

circulação (Folha 

de SP, Estadão, 
O Globo, 

Revistas Veja e 

Época). 
 

  

Inicialmente foram analisados 56 
artigos/matérias, classificados em: 

20 itens na categoria ciência e saúde 

(44,5%); seis itens em crime e 
violência (13,3%) e 19 de uso 

metafórico do termo esquizofrenia 

(42,2%).  Nenhum dos 
artigos/matérias foi classificado 

com ações afirmativas (transmissão 

de informações positivas) em 
relação às pessoas com 

esquizofrenia. 

Em conclusão, percebe- se 
que a mídia veicula e 

perpetua uma visão 

negativa a respeito de 
pessoas com esquizofrenia.  

Das 184 matérias, apenas 

13 (7%) apresentaram as 
pessoas com esquizofrenia 

de forma neutra ou positiva. 

A falta de reportagens que 
afirmem de forma positiva 

essas pessoas contribui para 

a disseminação do estigma 
e do preconceito. Políticas 

de intervenção que visem 

informar e contribuir para 
uma visão mais positiva de 

mídia se faz necessário. 

    (continua) 
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Tabela 1: Dados dos estudos utilizados de revisão de literatura 

   Na segunda fase do estudo, foram 
encontradas 184 reportagens que 

utilizaram a palavra “esquizofrenia” 

e “esquizofrênico”: 69 da categoria 
ciência e saúde (37,5%); 56 sobre 

crime e violência (30,4%); 59 

utilizavam a palavra como metáfora 
negativa para outros assuntos, 

como, por exemplo: “a economia 

está esquizofrênica”.  

 

Loch, et al., 2011. 

 

Revista de Psiquiatria 
Clínica (USP) 

 

SciELO 

Avaliar as 

atitudes de 

psiquiatras 
brasileiros em 

relação aos 

indivíduos com 
esquizofrenia. 

Tipo de estudo: 

quantitativo 

transversal 
 

Local: São 

Paulo;  
 

Amostra: 1414 

psiquiatras; 
 

Instrumentos: 

questionário de 
atitudes, 

(estereótipos, 

preconceito e 
distância social)  

Indivíduos com esquizofrenia foram 

menos associados a aspectos 

positivos (média=1,64) e mais a 
estereótipos negativos 

(média=2,26). A pontuação média 

de distância social ficou próxima do 
valor mínimo, indicando (menos 

desejo de distância social; enquanto 

a pontuação sobre preconceito ficou 
perto do valor máximo da escala, 

indicando alto preconceito). 

Psiquiatras do sexo feminino 
(OR=0,67, 95% CI=0,46- 0,99, 

=0,043) e os que trabalhavam em 

hospital psiquiátrico universitário 
(OR=0,58, 95%CI=0,38-0,89-, 

p=0,012) apresentaram menor 

distância social que seus colegas. O 
grupo etário mais velho relatou 

menor preconceito (p=0,003), e 

mais percepções positivas (p= 
0,012).  

Mesmo que de forma não 

intencional, os psiquiatras 

entrevistados mostram 
atitudes estigmatizantes e 

distanciamento social dos 

indivíduos com 
esquizofrenia e, 

particularmente os do sexo 

masculino, mais jovem e 
que estão fora dos serviços 

universitários. Campanhas 

antiestigma para 
profissionais de saúde 

mental foram 

recomendadas pelos 
autores. 

Thomé et al., 2011. 

 
Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 

 
PubMed 

Investigar o 

impacto da 
autoavaliação 

do estigma no 

funcionamento 
em pacientes 

com transtorno 

bipolar no sul 
do Brasil  

Tipo de estudo: 

Quantitativo 
 

Local: Porto 

Alegre, RS 
 

Amostra: 60 

participantes 
com transtorno 

bipolar. 

 
Instrumentos: 

Teste Abreviado 

de Avaliação do 
Funcionamento 

(FAST); 

Questionário ISE 

Os resultados mostraram que as 

variáveis: maior idade no início do 
tratamento, maior idade no 

diagnóstico e presença de sintomas 

depressivos estavam associadas ao 
pior funcionamento cognitivo dos 

pacientes com transtorno bipolar. 

Ao mesmo tempo, revelou que 
déficits cognitivos estavam 

correlacionados com maior estigma 

vivenciado pelos indivíduos com 
transtorno bipolar.  

Conclui-se que o estigma 

no transtorno bipolar está 

diretamente associado a 
déficits cognitivos. O 

estudo contribui para 

melhor compreensão deste 
aspecto especifico que o 

estigma desempenha na 

vida das pessoas com TAB. 
O impacto negativo do 

estigma na vida das pessoas 

com TAB indica a 
importância de pesquisas 

nessa área e alerta para a 

implantação de políticas de 

saúde mental. 

Peluso, Blay, 2010. 

 
Revista Brasileira de 

Psiquiatria (UNIFESP) 

 
SciELO 

Avaliar o 

estigma público 
em relação a 

pessoas com 

esquizofrenia e 
possíveis 

fatores 

associados a 
este fenômeno 

Tipo de estudo: 

quantitativo 
transversal 

 

Local: São Paulo 
Amostra: 

população geral 

de 500 adultos da 
cidade de São 

Paulo 

Instrumento: 
vinheta e 

questionário de 

atitudes.  

Pessoas com esquizofrenia foram 

percebidas como potencialmente 
perigosas por 74,2% dos 

entrevistados. Além disso, 59,0% da 

amostra acredita que estas pessoas 
podem gerar reações negativas, 

enquanto 57,2% acreditam que 

podem provocar discriminação na 
sociedade. Por outro lado, reações 

emocionais relatadas pelos próprios 

entrevistados foram principalmente 
de natureza positiva, como o desejo 

de ajuda, sentimentos de 

acolhimento e simpatia.  

 Este estudo indica que 

crenças negativas 
relacionadas ao estigma 

público em relação a 

pessoas com esquizofrenia 
são encontradas com 

frequência entre na 

população geral. Um 
importante foco para 

futuros estudos é investigar 

o impacto do estigma 
público nas experiências 

diárias de pessoas com 

esquizofrenia no contexto 
brasileiro. 
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Tabela 1: Dados dos estudos utilizados de revisão de literatura 

Nunes; Torrenté, 2009.  
 

Revista de Saúde Pública 

(UFBA) 
 

SciELO 

Analisar 
processos de 

estigmatização 

e modalidades 
de violência 

vividas por 

pessoas com 
transtornos 

mentais. 

Tipo de estudo: 
qualitativo 

 

Local: Bahia e 
Sergipe 

 

Participantes: 
familiares e 

profissionais do 
CAPS tipo II.  

Instrumentos: 

entrevistas e 
grupos focais.  

O estudo identificou quatro 
modalidades de violências 

vivenciadas pelas pessoas com 

transtornos mentais: 1) violência na 
esfera intima (relação familiar e 

amizades), como falta de aceitação, 

violência doméstica, exploração da 
aposentadoria e até expulsão do 

indivíduo de cada; 2) Violência na 
esfera pública (perpassa as relações 

com vizinhos ou conhecidos na 

rua), como humilhações, maus 
tratos, intimidações e indiferença; 

3) Violência simbólica (restrição  

A estigmatização e o 
preconceito estiveram 

presentes nas palavras dos 

familiares e dos 
profissionais dos CAPS. As 

variadas formas de 

expressão do estigma 
denotam uma situação 

sociocultural de violências 
contra os portadores de 

transtornos mentais.  

 
 

   das possibilidades de participação 

social), como implicações legais 

como a curatela que restringem a 

liberdade; 4) Violência estrutural 

(gerada pela estrutura social), como 
questões de trabalho, condições de 

vida. 

Propõe-se a constituição de 

observatórios estaduais 

capazes de planejar e 

avaliar contra-ações às 

estigmatizações. 

Lucchesi; Malik, 2009. 
 

Revista de Saúde Pública 

(USP) 
 

SciELO 

Compreender o 
estigma voltado 

aos portadores 

de transtornos 
mentais na 

cultura de 

hospitais gerais 
enquanto fator 

limitante para a 

implantação de 
unidades 

psiquiátricas em 

hospitais gerais 
no Brasil. 

Tipo de estudo:  
qualitativo 

(pesquisa ação) 

 
Local: Taubaté 

SP 

 
Amostra: 10 

membros do 

corpo clínico de 
um hospital 

universitário.  

 
Instrumentos: 

Entrevista, 

observação 
participante e 

palestras 

Os resultados identificaram 
algumas concepções 

estigmatizantes na cultura do 

hospital estudado: associação entre 
pacientes com transtornos 

psiquiátricos e violência; atribuição 

da doença mental à fraqueza moral 
do indivíduo; ideia de que não há 

recuperação para pessoas com 

transtornos mentais, sobretudo aos 
portadores de transtornos mentais 

severos. Sobre a gestão do hospital, 

os resultados indicaram que o 
investimento do órgão gestor 

possibilitou que o estigma na 

cultura do hospital estudado 
(violência, fraqueza moral e 

intratabilidade) fosse ressignificado 

por meio de discussões clínicas e 
sanitárias, viabilizando a 

implantação da unidade 

psiquiátrica. A análise mostrou que 
essas concepções eram 

reatualizadas pelo contexto 

assistencial, no qual o acesso dos 
portadores de transtornos mentais 

era restrito.  

  

Uma visão discriminatória 
em relação à doença mental 

foi inicialmente identifica 

no ambiente hospitalar em 
questão. A partir disso, o 

órgão gestor decidiu atuar 

no processo, contribuindo 
para um desfecho mais 

positivo da situação.  

Araújo; Moreira; 

Cavalcante Júnior, 2008. 

 
Fractal: Revista de 

Psicologia (UFF) 

 
SciELO 

Compreender a 

experiência 

vivida do 
estigma no 

cotidiano de um 

paciente com 
transtorno 

psiquiátrico.  

Tipo de estudo: 

qualitativo 

(estudo de caso) 
 

Local: Fortaleza, 

CE;  
 

Participantes:1 

paciente com 
transtorno 

somatoforme 

Instrumentos: 
observação 

participante. 

O estigma se apresentou de forma 

camuflada, como forma de 

discriminação, rejeição, diferença e 
isolamento. Além disso, percebeu-

se que a falta de informação, 

conhecimento e educação 
contribuíram para a visão negativa 

em torno do paciente. Identificou-se 

o estigma internalizado verificados 
pelas atitudes autodepreciativas, no 

qual as mesmas crenças da 

população geral sobre sua 
identidade eram internalizadas. 

Apesar disso, o paciente apresentou 

um enfrentamento do estigma na 
medida em que buscava amenizar o 

seu sofrimento psíquico e melhorar 

suas relações sociais. 

O estudo de caso ajudou a 

compreender o sofrimento 

decorrente do estigma 
vivenciado no cotidiano 

dentro de seu contexto 

sócio-econômico-cultural. 
O participante procurava 

encobrir seu estigma 

(autoestigma), 
manipulando informações 

do seu “defeito”, para evitar 

ser marcado publicamente 
por esses atributos e evitar 

a deterioração de sua 

identidade.  
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A tabela 2 apresenta o perfil dos estudos e dos periódicos nos quais os artigos de 

revisão foram publicados. Os artigos foram organizados em ordem decrescente, de 

acordo com a data da publicação. Nas colunas seguintes estão descritas as bases de 

dados e a avaliação dos periódicos pela CAPES (Qualis e fator de impacto). A partir da 

sétima coluna constam os dados metodológicos dos estudos: local de realização, 

desenho metodológico, amostra e perfil dos instrumentos. Os Qualis das revistas foram 

selecionados através da área de publicação do artigo, sendo a maior parte pertencente 

ao campo da saúde mental. Tanto o fator de impacto quanto o Qualis corresponderam 

ao período de avaliação de 2016 a 2018. 

 

Tabela 2: Descrição da qualidade dos periódicos e do perfil metodológico dos estudos 

Número Ano  

Base de 

dados 
Periódico 

 

Qualis 

 

Fator 

de 

impacto 

 

Local do 

Estudo 

Desenho de 

estudo 

Tamanho 

da 

amostra 

(N) 

Instrumento 

 

Perfil do 

Instrumento 

01 2017 

PubMed International 

Journal of 

Social 
Psychiatry 

 

B1 

 

1.613 

 

São Paulo 
Quantitativo 
Interventivo 

Longitudianal 

40 
Questionário 

Autoaplicável 
Não validado 

02 2017 
SciELO 

Cadernos de 

Saúde Pública  

 

A2 

 

0.971 

Minas 

Gerais 
Qualitativo 

Etnográfico 
07 

Entrevista 

semiestruturada 
Não validado 

03 2017 

PubMed 
Academic 

Psychiatry 

 

B2 

 

1.603 

 

 Rio de 

Janeiro 

Quantitativo 

interventivo 
241 

CAMI 

(questionário 

Autoaplicável) 

Validado 

(Gonsalves et 

al.,2008). 

04 2017 

PubMed Computational 
Intelligence 

and 

Neuroscience 

A2 

 
1.649 

 
Fortaleza, 

Ceará 

Quantitativo 

Interventivo 
21 

Questionário 

Estruturado 
Não validado 

05 2017 

PubMed 
Psychiatric 
Quarterly 

 

B1 

 

1.327 

 

Rio de 

Janeiro 

Quantitativo 
transversal 

246 

CAMI 

(questionário 

Autoaplicável) 

 Validado 

(Gonsalves et 

al.,2008) 

06 2017 

PubMed 
Issues in 

Mental Health 
Nursing 

 
B1 

 
0.825 

 
Ribeirão 

Preto, São 

Paulo 

Qualitativo 46 

Entrevista 

semiestruturada 
e ob participante 

Não validado 

07 2016 

PubMed Global 

Qualitative 

Nursing 
Research 

 

S/A 

 

S/FI 

 

São Paulo 
Qualitativo 27 

Entrevista 

semiestruturada 
Não validado 

08 2015 

PubMed 
Bjpsych 

International 

 

S/A 

 

S/FI 

 

Rio de 
Janeiro 

Qualitativo 

Interventivo 
04 

Entrevista 

Aberta e Grupos 
focais 

Não validado 

09 2015 

SciELO Revista 

Brasileira de 

Educação 
Médica  

 

B1 

 

S/FI 

Minas 

Gerais Quantitativo 

Transversal 
209 

Vinheta e 
questionário 

estruturado 

Não validado 

10 2015 

SciELO 
Revista Saúde 

e Sociedade. 

São Paulo  

 

A2 

 

 
0.825 

 

Pelotas, Rio 

Grande do 
Sul. 

Qualitativo 13 História Oral Não validado 

11 2014 

PubMed International 

Journal of 
Social 

Psychiatry 

 

B2 

 

1.613 

Não 

especificado Quantitativo 
Transversal 

1015 

Vinheta e 

Questionário de 

atitudes 

Não validado 

12 2013 
PubMed 

Psychiatry 

Research 

 
B1 

 
2.223 

  
São Paulo 

Quantitativo 

Transversal 
2429 

Vinheta e 
Questionário 

estruturado 

Não validado 
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     (continua)  

 

(continuação) 

Tabela 2: Descrição da qualidade dos periódicos e do perfil metodológico dos estudos 

 

 

3.1 TIPOS DE ESTUDOS 

De forma geral, foram encontrados 10 estudos quantitativos e 10 qualitativos. 

Percebe-se a predominância de estudos qualitativos na SciELO (sete de 10 estudos), 

enquanto na PubMed verifica-se o inverso, maior número de estudos quantitativos (sete 

de 10 estudos). Houve uma hegemonia de modelos transversais (19 estudos, 95%).  

A maioria dos estudos era do tipo descritivo (14 estudos) e buscaram descrever 

o estigma na equipe de saúde, na população em geral e/ou compreensão do estigma 

vivenciado pelos próprios indivíduos com transtornos psiquiátricos. Apenas cinco 

estudos eram interventivos e visaram reduzir o estigma através de modelos educativos 

e/ou de contato. Um único estudo correlacional avaliou a relação entre a variável 

estigma e a funcionalidade dos indivíduos.  

13 2013 

SciELO 
Revista Texto 

Contexto 

Enfermagem  

 

A2 

 

S/FI 

Volta 

Redonda, 

Rio de 
Janeiro 

Qualitativo 
Histórico 

social 

06 

 

Documentos e 

entrevistas 
semiestruturadas 

Não validado 
 

 

14 2012 

SciELO Revista de 
Psiquiatria 

Clínica 

B2 
0.521 São Paulo 

Qualitativo 
Pesquisa 

documental 
- - 

15 2011 

PubMed Journal of 

Psychiatric 

and 

Mental 

Health 
Nursing 

B2 

1.702 Porto 

Alegre, Rio 

Grande do 

Sul 

Quantitativo 

Transversal 
60 FAST e ISE 

Validado 

(FAST) 

Não 
validado 

(ISE) 

16 2011 

SciELO Revista de 

Psiquiatria 
Clínica  

B2 

0.521  

São Paulo 
Quantitativo 

Transversal 
1414 

Questionário 

Estruturado 

Não 

validado 

17 2010 

SciELO Revista 

Brasileira 

de 
Psiquiatria  

A2 

2.093  

São Paulo Quantitativo 

Transversal 
500 

Vinheta e 
questionário 

estruturado 

Não 

validado 

18 2009 

SciELO Revista de 

Saúde 
Pública  

A2 

1.911 Bahia e 

Sergipe Qualitativo 
Não 

informado 

Entrevista e grupo 

focal 

Não 

validado 

19 2009 

SciELO 
Revista de 

Saúde 

Pública  

A2 

1.911  

Taubaté, 

São Paulo 

Qualitativo 
Pesquisa 

ação 

10 

Entrevista, 

observação 

participante, 
palestras 

Não 

validado 

20 2008 

SciELO Fractal: 

Revista de 
Psicologia  

B1 

 

S/FI 

 

Fortaleza, 
Ceará 

Qualitativo 

Estudo de 
caso 

01 
Observação 

participante  

Não 

validado 
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3.2 POPULAÇÃO 

Um total de 6.268 indivíduos participou dos 20 estudos desta revisão, sendo que 

6.154 (98,2%) corresponderam aos estudos com desenho quantitativo. De forma geral, 

os estudos com grandes números de participantes foram publicados no PubMed, como 

por exemplo, o publicado por Loch et al. (2013) com amostra de 1.015 participantes da 

população geral e 1.414 psiquiatras, que comparou o estigma do público geral com o de 

psiquiatras. Dos 20 artigos selecionados, apenas um estudo de caráter qualitativo 

(NUNES; TORRENTÉ, 2009) não informou o número de participantes.  

A maioria dos estudos (11 estudos) utilizaram amostras de estudantes e membros 

de equipes de saúde. (CLEMENTE et al., 2017; LOCH et al., 2011, LOCH, 2013; 

LUCCHESI; MALIK, 2009; MARTINS et al., 2013; NUNES; TORRENTÉ, 2009; 

SANTOS; BARROS; SANTOS, 2016;  SILVA et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2017; 

ROCHA NETO et al., 2017;  VOLZ et al., 2015). Desses, dois utilizaram amostras 

mistas (familiares de pessoas com transtornos mentais e membros da população geral). 

(LOCH et al., 2013; NUNES; TORRENTÉ, 2009). Além disso, cinco estudos (25%) 

foram realizados com participantes com transtornos mentais. (ARAUJO; MOREIRA; 

CAVALCANTE JÚNIOR, 2008; DAHL et al., 2015; THOMÉ et al., 2012; VEDANA 

et al., 2017; VOLZ et al., 2015). Desses, somente um especificou o diagnóstico: 

transtorno somatoforme. (ARAUJO, MOREIRA; CAVALCANTE JÚNIOR, 2008). 

Apenas três estudos abordaram o estigma do público em geral. (BOSONI; BUSATTO 

FILHO; DE BARROS, 2017; LOCH et al., 2013; PELUSO; BLAY, 2011).  

A maior parte dos estudos tratou do estigma em relação aos transtornos 

psiquiátricos de forma global (10 artigos), mas quando um diagnóstico específico foi 

abordado, a esquizofrenia teve destaque (sete artigos), porém houve uma grande 

quantidade de estudos que não informaram o diagnóstico e/ou incluíram diversos perfis 

diagnósticos na amostra. Os dados replicaram a literatura internacional, que concebe a 

esquizofrenia como o transtorno psiquiátrico mais estigmatizado, além de ser o 

diagnóstico mais grave e o mais desafiante para a psiquiatria. Ademais, os vários estudos 

que se debruçam sobre o combate ao estigma em saúde mental priorizam o diagnóstico 

da esquizofrenia na investigação de meios de redução do estigma. (BATISTA, 2013; 

BOSONI; BUSATTO FILHO; DE BARROS, 2017; FERREIRA et al., 2015; 

GUARNIERO; BELLINGHINI; GATTAZ, 2012; HORI et al., 2011; LOCH et al., 
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2011, 2013, 2014; PELUSO; BLAY, 2011; RÖSSLER, 2016; SILVA et al., 2017; 

UCOK et al., 2004).  

Nos estudos com profissionais de saúde houve predomínio do método 

quantitativo. (ROCHA NETO et al., 2017; FERREIRA et al., 2015; LOCH et al., 2011; 

LOCH et al., 2014; SILVA et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2017). A principal finalidade 

dos estudos com esse perfil foi verificar as crenças e atitudes dos participantes em 

relação às pessoas com problemas de saúde mental.  

Em resumo, percebeu-se uma preocupação dos pesquisadores com o estigma dos 

profissionais e estudantes de saúde, o que é coerente com a literatura internacional 

(CORRIGAN; WATSON, 2002), pois o estigma não se restringe aos membros da 

população geral, até médicos e profissionais de saúde possuem atitudes estigmatizantes 

em relação às pessoas com transtornos psiquiátricos. 

3.3 PERFIL DOS INSTRUMENTOS 

É possível observar que os estudos qualitativos utilizaram predominantemente 

medidas desenvolvidas pelos próprios autores, a saber: entrevistas semiestruturadas 

(cinco), grupos focais (dois), observação participante (um), pesquisa ação (um) e 

pesquisa documental (um). Essas medidas são tradicionalmente usadas em pesquisas 

qualitativas e visam compreender as experiências de estigma dos participantes 

investigados. (ARAUJO; MOREIRA; CAVALCANTE JÚNIOR, 2008; CLEMENTE 

et al., 2017; DAHL et al., 2015; LUCCHESI; MALIK, 2009; MARTINS et al., 2013; 

NUNES; MD; TORRENTÉ, 2009; SANTOS; BARROS; SANTOS, 2016; VEDANA 

et al., 2017).    

Por outro lado, os estudos quantitativos utilizaram questionários estruturados 

(ROCHA NETO et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2017) e vinhetas baseadas nos critérios 

diagnósticos do DSM-IV. Apenas três estudos publicados no PubMed utilizaram escalas 

validadas para a população brasileira: o questionário de atitudes CAMI e o Teste 

Abreviado de Avaliação do Funcionamento-FAST. (ROCHA NETO et al., 2017; 

SIQUEIRA et al., 2017; THOMÉ et al., 2012).  

Constatou-se que a maioria dos instrumentos quantitativos tinham como objetivo 

avaliar as crenças e atitudes do público em geral (BOSONI, 2017; LOCH, 2013; 

PELUSO E BLAY, 2010) e de estudantes e profissionais de saúde (LOCH, 2011; 

LOCH, 2013; FERREIRA, 2015; SIQUEIRA, 2017; ROCHA NETO, 2017) em relação 
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às pessoas com problemas de saúde mental, sendo as principais áreas do estigma 

avaliadas: os estereótipos, a distância social, o preconceito, as crenças sobre as causas 

da doença mental, a aceitação social, o estigma social e a distância social. Percebe-se 

uma preocupação dos pesquisadores em compreender o perfil de estereótipos do público 

geral em relação a pessoas com problemas de saúde mental.  

Em suma, o perfil dos instrumentos dos estudos quantitativos abre a discussão 

sobre a importância da padronização de instrumentos que investiguem o estigma na 

saúde mental. O número reduzido de estudos sobre o tema, as variações nos métodos de 

investigação, os diferentes perfis de instrumentos utilizados, assim como a escassez de 

instrumentos validados, tornam a pesquisa sobre estigma no Brasil muito limitada. Um 

dos primeiros passos para aprimorar pesquisas nesse campo é a identificação de 

instrumentos válidos e confiáveis para medir as experiências de estigmatização entre 

pessoas com problemas de saúde mental. Estudos científicos que descrevam o cenário a 

partir de instrumentos confiáveis de rápida aplicação podem ajudar a produzir 

evidências que auxiliem a promoção da redução da discriminação, além de abrandar as 

consequências negativas, uma vez que quando essas ocorrem, ainda são necessárias e 

relevantes. 

3.4 LOCAL DE REALIZAÇÃO E ANO DE PUBLICAÇÃO 

Contatou-se uma concentração de estudos (70%) na região sudeste do Brasil (14 

estudos), com destaque para São Paulo (oito estudos). Não foram encontrados estudos 

realizados nas regiões norte ou centro oeste, enquanto na região nordeste foram 

publicados três estudos (com dados do Ceará, Bahia e Sergipe) e no sul do país, apenas 

dois estudos, ambos conduzidos em Porto Alegre. Somente um estudo não informou o 

local de realização. 

3.5 PERFIL DOS PERIÓDICOS 

Dos 20 artigos selecionados, a maioria (58%) era de revistas de saúde 

mental/Psiquiatria: três de saúde pública; três sobre educação (médica); um de 

enfermagem; um de computação e neurociência (tabela 2). 

Sobre a qualidade das revistas nas quais os artigos foram publicados, sete artigos 

(35%) foram publicados em revistas de Qualis A2; cinco estudos em B1 e três em B2. 

Os demais não tinham classificação pela CAPES, sendo 25% não classificados.  
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Entre os 20 artigos selecionados, 15 (75%) foram publicados em periódicos que 

tinham fator de impacto que variou entre 0,521 a 2,223. Periódicos com fator de impacto 

igual ou acima de 1 constituíram 50% (10 periódicos) da amostra de estudos publicados 

em periódicos com fator de impacto. Dos 18 periódicos, em que os artigos selecionados 

para a revisão foram publicados, 13 possuem fator de impacto, sendo cinco (30% do 

total) com valor menor ou igual a um. O aumento da produção de estudos com esse 

perfil em periódicos internacionais e de maior fator de impacto parece refletir a procura 

dos autores brasileiros por melhor qualidade e maior divulgação dos seus estudos, o que 

proporciona maior visibilidade aos estudos brasileiros na comunidade científica 

internacional. 

3.6 CONTEÚDO ABORDADO NOS ESTUDOS: TIPOS DE ESTIGMA E PÚBLICO 

ALVO 

O conteúdo dos 20 estudos foi dividido em três campos temáticos: 1) tipos de 

estigma estudado e público alvo/amostra; 2) tipo de diagnóstico estudado e 3) estudos 

de intervenção.  

A tabela 3 apresenta os estudos por tipo de estigma estudado. Percebe-se maior 

frequência no estudo do estigma interpessoal de equipes e estudantes de saúde (50%), 

seguidos do autoestigma (25%). A menor frequência encontra-se nos estigmas público 

(15%), estrutural (5%) e estudo misto (5%).  

Tabela 3: Classificação dos estudos por tipo de estigma estudado 

Tipo de estigma N° de estudos Frequência 

Interpessoal/equipes de saúde 10 50% 

Autoestigma 5 25% 

Público 3 15% 

Estrutural 1 5% 

Misto (Público e interpessoal) 1 5% 

Total 20 100% 

 

Outros dois estudos identificaram uma compreensão por parte dos profissionais 

de saúde quanto ao impacto do estigma na vida de pessoas com transtornos psiquiátricos. 

De acordo com Santos, Barros e Santos (2016) os profissionais de saúde compreendem 

o estigma como desvalorização do indivíduo, promovendo a desqualificação social de 
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todas as pessoas assistidas pelos serviços de saúde mental, o que, por sua vez, contribui 

para o rebaixamento da autoestima. Neste sentido, vários profissionais têm se 

mobilizado na busca de reduzir o estigma na saúde mental, questão que envolve tanto a 

prática clínica cotidiana, quanto campanhas antiestigma. (LUCCHESI; MALIK, 2009; 

MARTINS et al., 2013). 

Os dados identificados acima mostram a importância das equipes de saúde no 

combate ao estigma e na transformação na forma de assistência em saúde mental, o que 

de certa maneira, torna compreensível a preocupação de muitos pesquisadores no estudo 

do estigma de equipes de saúde. (MARTINS et al., 2013). Em síntese, o tipo de atitude 

adotada por esses profissionais pode modificar a forma com que a população em geral 

concebe o indivíduo com transtornos psiquiátricos. 

O estigma estrutural da mídia foi investigado em apenas um estudo. 

(GUARNIERO; BELLINGHINI; GATTAZ, 2012). Os autores pesquisaram o uso da 

mídia com o termo “esquizofrenia” e identificaram uma tendência ao uso metafórico de 

caráter depreciativo do termo. Segundo o estudo, o discurso da mídia não proporciona 

um espaço para a fala do portador de esquizofrenia, banaliza o termo ao utilizá-lo fora 

de seu contexto e reforça o estigma ao associar a esquizofrenia à violência. Percebe-se, 

portanto, o estigma estrutural representado pelos veículos de comunicação brasileiros e 

a disseminação da visão negativa da pessoa com esquizofrenia. O estudo cita ainda a 

experiência da mídia canadense como exemplo de estratégia de combate ao estigma. 

Evidências revelam que notícias positivas a respeito de pessoas com transtornos 

psiquiátricos e intervenções com profissionais da mídia detêm eficácia na redução do 

estigma, porém a falta de estudos neste campo constitui-se um problema que deve ser 

superado através de novos estudos de qualidade. (ROSS; GOLDNER, 2009) 

Os dados apresentados encontram respaldo na literatura internacional 

(CORRIGAN et al., 2005; DUCKWORTH et al., 2003; WAHL; WOOD; RICHARDS, 

2002), uma vez que as representações sensacionalistas da mídia contribuem de forma 

significativa para a estigmatização de pessoas com transtornos mentais e com o aumento 

do estigma público.  

As representações negativas da mídia em relação às pessoas com transtornos 

psiquiátricos podem reforçar concepções estigmatizantes e os comportamentos de 

estigma e discriminação do público em geral. Segundo Corrigan e Watson (2002), as 

análises de veículos impressos e filmes identificaram três equívocos comuns na 
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representação do doente mental: 1) são pessoas perigosas, homicidas que devem ser 

temidas; 2) conservam uma visão infantil do mundo, devem ser concebidos de forma 

romântica; 3) são culpados pela própria condição, pois são fracos de caráter. Assim, a 

análise dos discursos dos veículos de comunicação sobre transtornos psiquiátricos é 

importante para a compreensão do estigma estrutural e para a intervenção junto a esses 

veículos. (CORRIGAN et al., 2005).  

Sobre estigma público foram encontrados apenas três estudos. Os resultados 

mostraram uma visão negativa do público geral em relação a pessoas com transtornos 

psiquiátricos, sendo as características mais encontradas: 1) medo e exclusão, 

sustentados pela crença na necessidade de restrição social e desejo de distância social e 

2) concepção de periculosidade dessas pessoas. (CORRIGAN; WATSON, 2002; LOCH 

et al., 2014; MARTINS et al., 2013; PELUSO; BLAY, 2011). Esse perfil de estigma foi 

encontrado, principalmente, nos estudos que se debruçaram sobre os diagnósticos de 

esquizofrenia e transtorno bipolar. (CLEMENTE et al., 2017; CORRIGAN; PENN, 

1999). Por exemplo, o estudo de Peluso e Blay (2010) mostrou que 74,2% da amostra 

estudada concebia as pessoas com esquizofrenia como perigosas, 59% identificaram 

reações negativas e 57,2% foram percebidos como capazes de atos discriminatórios. As 

reações emocionais descritas foram a periculosidade e atribuição de causas biológicas 

para o transtorno. Os autores relatam ainda que o nível de estigma encontrado foi 

superior a outros transtornos psiquiátricos (como depressão), convergindo com estudos 

internacionais que se referem a esquizofrenia como um dos transtornos psiquiátricos 

mais estigmatizados pela população. (JORM et al., 1999; JORM; OH, 2009; SCHULZE, 

2007; UCOK et al., 2004). 

Martins et al. (2013) observaram uma tendência à distância social como 

pensamento e comportamento hegemônico entre o público geral. Outro estudo 

identificou a concepção de periculosidade compartilhada entre o público geral em 

relação a pessoas com problemas de saúde mental. (LOCH et al., 2014; PELUSO; 

BLAY, 2010). Estudos mostram que o público geral tende a ter atitudes mais 

estigmatizantes e depreciativas sobre pessoas com transtornos psiquiátricos, o que 

representa um duplo desafio para essas pessoas. Se por um lado elas têm de lidar com 

os sintomas do transtorno, por outro, enfrentam concepções estigmatizantes, 

preconceito e discriminação da sociedade. (CORRIGAN; WATSON, 2002).  
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Cinco estudos investigaram o estigma internalizado/autoestigma. De forma 

geral, os dados mostraram que o estigma foi percebido e vivenciado como uma falta de 

compreensão prejudicial, o qual despertou sentimento de tristeza, injustiça, solidão, 

hostilidade e comportamentos de isolamento, além de ter manifestado impacto na 

funcionalidade dos indivíduos. (ARAUJO; MOREIRA; CAVALCANTE JÚNIOR, 

2008; VEDANA et al., 2017). O estigma foi identificado através de palavras, olhares, 

risadas, apelidos pejorativos e depreciativos, além dos comportamentos de rejeição, falta 

de respeito, desprezo e restrição de oportunidades. A experiência de estigma foi 

vivenciada com diferentes intensidades e o grau esteve relacionado à gravidade dos 

sintomas e aos comportamentos socialmente inadequados. Além disso, o estigma teve 

um impacto negativo nas oportunidades de emprego, uma vez que a dificuldade em 

provar a veracidade dos sintomas torna-se um dos agravantes do estigma. (VEDANA et 

al., 2017).  

A experiência do estigma contribuiu para sentimentos e comportamentos 

autodepreciativos com redução da autoestima e da autoeficácia. Ao internalizarem as 

concepções negativas (autoestigma), os participantes passam a atribuir a si próprios os 

estereótipos que a sociedade lhes atribui e a vivenciar o rebaixamento da autoestima e 

um negativo impacto social e psicológico. (CORRIGAN; WATSON, 2002; 

CORRIGAN, 2004;  CORRIGAN; WATSON; MILLER, 2006; LINK; PHELAN, 

2001; ROCHA, HARA, PAPROCKI, 2015). 

No único estudo de caso encontrado nessa revisão, a presença do autoestigma 

teve impacto significativo na vida do sujeito. De acordo com os autores, o estigma foi 

omitido para evitar o “rótulo” da doença mental e o processo de deturpação da 

identidade do indivíduo. O estudo identificou o autoestigma como elemento marcante 

no sofrimento do participante, em que a descrença em si mesmo, sentimento de 

impotência e incompreensão estavam presentes. (ARAUJO; MOREIRA; 

CAVALCANTE JÚNIOR, 2008). Esses dados, apesar de se referirem a um estudo de 

caso isolado, replicaram a literatura, uma vez que o estigma público internalizado causa 

sentimentos de incapacidade e baixa autoestima, podendo interferir até na recuperação 

do indivíduo. (PESCOSOLIDO et al., 2008; SARTORIUS, 1998).  

Apesar da baixa produção de estudos sobre autoestigma com a população 

brasileira, as pesquisas revelam que o estigma internalizado/autoestigma é resultado do 

estigma público. Isso significa que os indivíduos internalizam as concepções e 
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estereótipos que lhes são atribuídos e passam a acreditar nessas características, sentindo-

se menos competentes que os demais, reforçando crenças negativas em torno de si. 

(CORRIGAN; WATSON, 2002). Por conseguinte, compreender o impacto do estigma 

internalizado/autoestigma na vida de brasileiros com transtornos psiquiátricos poderá 

contribuir para o desenvolvimento e implementação de estratégias de intervenção de 

cuidado junto à população brasileira.  

Deste modo, percebe-se que as concepções clássicas em torno de pessoas com 

problemas de saúde mental ainda permeiam o imaginário do público geral. A crença na 

incapacidade dessas pessoas em tomar suas próprias decisões, ou de que não possuem 

competência para o trabalho e demais atividades sociais, reforçam comportamentos 

discriminatórios e autoritários. É urgente a necessidade de políticas públicas capazes de 

garantir o direito dessas pessoas, bem como iniciativas educativas e de inclusão para a 

redução do estigma. 

Os principais estereótipos observados nos estudos sobre a esquizofrenia foram a 

violência e a ideia de periculosidade. O público em geral acredita que pessoas com 

diagnóstico de esquizofrenia são violentas e perigosas. Para Link et al. (1999), o 

estereótipo de periculosidade e o desejo de distância social são características que 

persistem na sociedade, além de serem concepções que afetam de maneira negativa 

indivíduos com transtornos psiquiátricos. As consequências mais observadas na 

literatura referem-se à internalização do estigma, o que contribui para o rebaixamento 

da autoestigma e da autoesficácia. (CORRIGAN; WATSON, 2002). No entanto, 

pessoas em tratamento psiquiátrico, por estarem em acompanhamento e terem os 

sintomas controlados, podem ser percebidas como menos perigosas pela população em 

geral. (PELUSO; BLAY, 2011). 

Embora o estigma se manifeste em diversas condições na vida humana, o estudo 

do estigma nos vários diagnósticos psiquiátricos é fundamental para a compreensão das 

variáveis que afetam os indivíduos. Na presente revisão, nota-se o interesse dos 

pesquisadores nos transtornos psiquiátricos mais graves (como a esquizofrenia). Apesar 

da importância do estudo do estigma para este diagnóstico, se faz necessário investigar 

sua manifestação em outros transtornos, como por exemplo, na depressão e ansiedade. 

Tais investigações podem contribuir para a identificação e a redução do estigma em 

relação a estes diagnósticos.  
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No caso da depressão, por exemplo, existe a concepção de periculosidade e a 

crença de que esses indivíduos despertariam reações negativas e seriam discriminados 

pela sociedade. (PELUSO; BLAY, 2009). Além disso, evidências mostram que pessoas 

com depressão experimentam discriminação no ambiente do trabalho e ao procurar um 

emprego. (BROUWERS et al., 2016). Neste sentido, a escassez de estudos sobre o 

estigma a este diagnóstico corresponde a uma lacuna na produção de pesquisas com a 

população brasileira.  

Existe a necessidade de esforços integrados que aumentem a conscientização da 

sociedade para a superação do estigma. Tal empreitada requer o desenvolvimento de 

leis que ajudem a reduzir a discriminação, garantir os direitos e proteção dessas pessoas, 

bem como garantir o acesso a serviços de qualidade. Esse é um trabalho que deve 

envolver a todos, principalmente aqueles que sofrem o estigma e quase nunca são 

ouvidos. (VILLARES; SARTORIUS, 2003). 

3.7 ESTUDOS DE INTERVENÇÃO PARA MINIMIZAÇÃO DO ESTIGMA 

Intervenções que contribuam para a redução do estigma em relação a pessoas 

com transtornos psiquiátricos podem trazer benefícios sociais e econômicos para a 

própria pessoa e para a sociedade. (CLEMENT et al., 2010). No entanto, ainda são raros 

na literatura estudos que ajudem a compreender os mecanismos de estigmatização e 

como estes poderiam ser melhorados (EVANS-LACKO et al., 2014), principalmente 

em países em desenvolvimento como o Brasil. 

Na presente revisão, 30% foram estudos de modelos de intervenção antiestigma. 

Estes investigaram os meios de combate para a redução do estigma na saúde mental em 

duas perspectivas: modelo educação e modelo de contato. De acordo com Corrigan et 

al., (2001), existem três modelos de intervenção identificados pelos psicólogos sociais 

para combater este tipo de estigma: 1) educação, procura-se mudar as atitudes 

estigmatizantes através da informação sobre os transtornos mentais e as formas de 

tratamento; 2) contato social, busca-se possibilitar a interação das pessoas com 

transtornos mentais com a sociedade; e 3) protesto, visa suprimir atitudes e concepções 

estigmatizantes através de enfrentamento. As intervenções no campo da educação ainda 

estão entre as mais utilizadas, mas duas recentes revisões sistemáticas/meta-análise 

indicaram o modelo de promoção de contato social como sendo o mais eficaz. 

(CORRIGAN et al., 2012; SEROALO et al., 2014; THORNICROFT et al., 2016). 
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Os estudos de intervenção encontrados nesta revisão se enquadram no modelo 

de contato (três estudos) e no educativo (dois estudos). Os estudos de contato 

identificaram uma elevação na participação social, sentimentos de valorização e o 

resgate do senso de cidadania das pessoas com problemas de saúde mental (DAHL et 

al., 2015; VOLZ et al., 2015), além de reduzir atitudes e concepções estigmatizantes de 

profissionais de saúde. (ROCHA NETO et al., 2017). Os estudos baseados no modelo 

educativo, dirigidos ao público sem histórico de problemas psiquiátricos, revelaram uma 

propensão à ajuda e a redução do desejo de distância social, tanto do público em geral 

como de profissionais de saúde em relação a pessoas com transtornos psiquiátricos. 

(BOSONI; BUSATTO FILHO; DE BARROS, 2017; SILVA et al., 2017).  

Para a redução do estigma, Bosoni, Busatto Filho e De Barros (2017) realizaram 

o único estudo longitudinal encontrado. A investigação verificou os efeitos em longo 

prazo de uma intervenção no estigma da esquizofrenia. A intervenção consistiu num 

programa de TV para a sensibilização em relação a pessoas com esquizofrenia, o que 

pode ser classificado como o modelo de intervenção educativo, conforme descrito por 

Corrigan et al. (2001). Os resultados do estudo indicaram uma diminuição da distância 

social e da restrição social que perduraram após três meses de intervenção. Os autores 

concluíram ser possível reduzir o estigma em médio prazo com breves intervenções na 

mídia, visto a grande audiência de programas de TV (citam o programa “Bem-Estar” da 

Rede Globo).  As intervenções através da mídia de massa podem ter um efeito médio 

sobre a redução do preconceito, porém ainda não existem evidências que comprovem 

os efeitos no combate à discriminação. (CLEMENT et al., 2013). Os dados replicam o 

estudo de revisão de literatura realizado por Seroalo et al. (2014) que verificou que as 

intervenções baseadas em materiais da web, informativos educativos impressos, filmes 

e documentários têm eficácia na redução do estigma na saúde mental, tanto do público 

geral como de profissionais e estudantes da área da saúde.  

O estudo de Silva et al. (2017) testou uma ferramenta baseada na realidade 

virtual para a redução do estigma da esquizofrenia. A ferramenta simula os sintomas 

psicóticos da esquizofrenia com a geração de percepções sensoriais que simule uma 

crise. Os participantes foram estudantes de medicina sem diagnósticos de transtornos 

mentais. Os estudantes responderam a três questionários (antes e depois do 

experimento). Os resultados foram avaliados antes e após o uso da ferramenta e 

demostraram um aumento na disponibilidade dos estudantes em ajudar pessoas nessas 
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condições. Essa investigação vem de encontro às evidências observadas por estudos de 

revisão de literatura em que intervenções baseadas na web e em meios tecnológicos 

apresentam resultados promissores na redução do estigma. (SEROALO et al., 2014). 

Outro modelo utilizado foi o da inclusão social pelo trabalho. De acordo com os 

autores, o indivíduo com transtorno psiquiátrico sofre com a identidade desacreditada, 

o que pode ser combatido através do diálogo e da inclusão dessas pessoas no campo 

profissional para a aceitação da diversidade. Os dados esclarecem que os participantes 

desenvolveram um sentimento de pertencimento e se sentiram reconhecidos pelo 

trabalho, o que contribuiu para a redução de sentimentos de baixa autoestima e 

anormalidade. (VOLZ et al., 2015). Para Souza (2006), existe a predominância da visão 

de que pessoas com transtornos mentais não têm condições de desenvolverem atividades 

profissionais. Segundo o autor, essa visão equivocada contribui para o isolamento e a 

exclusão desses indivíduos do mercado de trabalho. Nestes termos, a despeito da 

escassez de evidências na literatura sobre o tema, o trabalho pode ser pensando tanto 

como um meio de inserção e inclusão, quanto como modelo de contato para a redução 

do estigma.  

O modelo de intervenção de apoio entre pares também foi utilizado e mostrou 

eficácia. (DAHL et al., 2015). De maneira geral, o apoio de pares consiste na contratação 

de pessoas com histórico de doença mental grave para trabalhar com equipes de saúde, 

ajudando na recuperação de seus pares e contribuindo para a redução do estigma. O 

modelo é utilizado em muitas partes do mundo e se mostrou eficaz no envolvimento dos 

indivíduos no tratamento, com redução das emergências e do uso de medicamentos. 

(DAVIDSON et al., 2012).  

O grupo de apoio representa uma importante estratégia na superação do estigma 

e discriminação, uma vez que possibilita aos participantes desempenharem um novo 

papel na sociedade. O trabalho no grupo de apoio contribuiu para o desenvolvimento de 

novos olhares sobre seu estar-no-mundo, permitindo que os participantes fossem seus 

próprios educadores no desempenho de seu novo papel social. (DAHL et al., 2015). O 

estudo replicou as evidências encontradas na literatura internacional, dado que o apoio 

entre pares possibilita muitos ganhos como: a autonomia, o autocuidado, vivencia de 

pertencimento comunitário, redução do grau de depressão e aumento do nível de 

satisfação de várias áreas da vida. (DAVIDSON et al., 2012). 
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Estudos elucidam que o suporte e a participação social, através das quais o 

indivíduo encontre uma rede social significativa, pode contribuir para a redução do 

estigma internalizado/autoestigma, posto que uma rede social empobrecida corrobora 

em sentimentos de desvalorização e discriminação vivenciados.  

Nesta perspectiva, a participação social se configura como processo de inclusão 

social, por meio da qual o indivíduo se sente pertencente ao grupo. É no grupo que 

ocorrem as trocas e a percepção de si e do outro. Essa percepção exige abertura da 

sociedade para a aceitação da diversidade, o que é possível de acontecer por meio de 

intervenção eficazes de combate ao estigma.   

No que tange aos padrões de intervenção utilizados, os estudos encontrados se 

basearam exclusivamente nos modelos educativos e de contato. Esses modelos são os 

mais utilizados no mundo e também os que possuem evidências de eficácia na literatura. 

(CORRIGAN et al., 2012; SEROALO et al., 2014; THORNICROFT et al., 2016).  

Entende-se que, apesar da escassez de estudos de intervenção com população brasileira, 

os modelos adotados encontram respaldo na literatura internacional. (CORRIGAN et 

al., 2012; THORNICROFT et al., 2016). Estudos com as melhores evidências 

interventivas para redução do estigma foram realizados com a população geral, 

profissionais de saúde, estudantes e adolescentes (SEROALO et al., 2014). No entanto, 

é notável a necessidade de estudos de abordagem interventiva para a realidade brasileira.  

Outro dado a ser destacado é a carência de estudos que acompanhem a eficácia 

das intervenções em longo prazo, as pesquisas longitudinais. Na revisão foi encontrado 

apenas um estudo com este perfil, que se restringiu ao estigma estrutural da mídia. Além 

disso, são poucos os estudos sobre o tema com a população brasileira, o que restringe a 

generalização dos dados.  

Para a redução do estigma é fundamental que intervenções eficazes sejam 

desenvolvidas. Para tanto, se faz urgente a desconstrução dos mitos em torno de pessoas 

com transtornos psiquiátricos e o desmonte das crenças negativas sobre esses 

indivíduos. Neste sentido, os instrumentos serão eficazes na medida em que se pautem 

nas evidências disponíveis e atuem de forma assertiva nas variáveis que influenciam a 

estigmatização. (KNAAK; MANTLER; SZETO, 2017).  

Apesar das importantes mudanças proporcionadas pelos modelos interventivos 

apresentados, todos possuem limitações: o método educativo contribui para a melhora 

de percepção dos atributos de vários problemas de saúde mental, entretanto não tem 
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efeitos significativos nas atitudes, além dos efeitos serem limitados no tempo; o modelo 

de contato é efetivo nas mudanças de percepção e nas atitudes em relação a alguns 

transtornos psiquiátricos como depressão e psicose, mas não apresenta eficácia em 

dependência química e deficiência intelectual. Enfim, o modelo de protesto é o que 

menos produz mudanças nas crenças e atitudes em relação às pessoas com problemas 

de saúde mental. (CORRIGAN et al., 2001).  

Em suma, é importante que novos estudos sejam conduzidos envolvendo outras 

variáveis contextuais no campo do estigma em relação aos problemas de saúde mental, 

de forma a pretender modelos mais efetivos para a realidade brasileira. O impacto de 

intervenções em curto prazo é estudado por vários pesquisadores desse campo, 

entretanto é necessário o estudo de intervenções em longo prazo para que se verifique a 

duração no tempo dos resultados das campanhas. (CORRIGAN; WATSON, 2002; 

GRONHOLM; DEB; THORNICROFT, 2017). Trabalhos interventivos com evidências 

na literatura, sobretudo no modelo de contato e ensino, são eficazes para a redução do 

estigma na saúde mental, conforme alguns estudos. (AHUJA et al., 2017; MEHTA et 

al., 2015; MITTAL et al., 2012). 

Nos aspectos metodológicos verificou-se: 1) equilíbrio entre números de estudos 

qualitativos e quantitativos, sendo 50% de cada modelo; 2) a escassez de instrumentos 

adaptados para a realidade brasileira; 3) predominância de estudos transversais e 

descritivos; 4) diferentes perfis de participantes, com predomínio de equipes e 

estudantes de saúde (50%) e 5) predomínio de periódicos no campo de psiquiatria. 

Apenas três estudos utilizaram escalas validadas, o que demonstra a necessidade da 

validação de escalas de estigma para a realidade brasileira.  

Os modelos de intervenção encontrados para a redução do estigma apresentados 

na revisão foram bem heterogêneos. Alguns se basearam no modelo educativo, no qual 

são transmitidas informações ao público sobre transtornos mentais e formas de 

tratamento; outros se basearam no modelo do contato, através do qual as pessoas eram 

colocadas em contato com um indivíduo com transtornos mentais. Os trabalhos 

realizados neste sentido demonstraram eficácia na redução do estigma e na possibilidade 

de novos papéis sociais às pessoas com transtornos mentais. No entanto, são necessários 

mais estudos neste campo, com população local, para que seja possível identificar as 

estratégias de combate ao estigma que apresentem resultados para o público brasileiro. 
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4. CONCLUSÃO 

De modo geral, os trabalhos de pesquisa sobre o estigma na saúde mental 

realizados no Brasil, encontrados nesta revisão, buscaram: 1) investigar modelos de 

intervenção contra o estigma; 2) compreender as crenças e atitudes do público geral, de 

estudantes e profissionais de saúde em relação a pessoas com problemas de saúde mental 

e 3) compreender a experiência do estigma na vida de indivíduos transtornos 

psiquiátricos. Percebeu-se maior preocupação no estudo do estigma em relação ao 

diagnóstico de esquizofrenia. 

Conclui-se que a falta de conhecimento reforça os estereótipos em torno dessas 

pessoas. Concepções estigmatizantes trazem sofrimento e interferem na inserção social 

e até na recuperação dos indivíduos. Sugere-se que novos estudos apontem as diversas 

variáveis relacionadas ao estigma na doença mental e se estendam para a investigação 

de campanhas antiestigma que viabilizem políticas públicas nesse campo. 
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1. INTRODUÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO TRANSVERSAL  

O estigma associado aos transtornos psiquiátricos é um obstáculo para os 

cuidados adequados em saúde mental. Ele contribui para a limitação do acesso aos 

serviços, emprego, habitação e aos demais direitos. (LINK; PHELAN, 2001). Diante 

desta perspectiva, além do sofrimento provocado pela doença, pessoas com problemas 

de saúde mental ainda enfrentam o estigma e a discriminação que se tornam grandes 

desafios para sua aceitação e inclusão social na comunidade. É importante destacar que 

o modelo manicomial ajudou a criar uma visão negativa em torno dessas pessoas, 

sustentada pela ideia de que indivíduos com transtornos mentais são perigosos, 

incapazes e devem permanecer isolados da sociedade. Neste contexto, para que o 

processo de inclusão social se efetive, são necessários à desconstrução e o combate aos 

estereótipos negativos oriundos de uma herança cultural pautada no modelo 

segregatório. (SALLES; BARROS, 2013). 

A concepção de pessoas com problemas de saúde mental como perigosos e 

violentos é compartilhada por populações de várias partes do mundo. Uma recente 

revisão sistemática da literatura sobre estigma relacionado às doenças mentais na 

América Latina e no Caribe apontou achados convergentes com a literatura da Europa 

Ocidental no que concerne a concepção da pessoa com transtornos psiquiátricos, como 

violento e perigoso. Embora existam características culturais específicas dos países 

latinos, os dados gerais confirmaram semelhanças na concepção de doença mental 

compartilhada em outras partes do mundo. (MASCAYANO et al., 2016). 

Tendo em vista os efeitos deletérios do estigma para pessoas com transtornos 

psiquiátricos, o conhecimento dos fatores associados à experiência de 

estigma/discriminação vivenciada como: características sociodemográficas e perfil 

clínico, são fundamentais para o direcionamento de intervenções e políticas públicas de 

redução das experiências de estigma/discriminação vivenciadas. Neste sentido, é 

importante a investigação do tema tendo como alvo pessoas com problemas de saúde 

mental. Como descritos na introdução desta dissertação, o estudo empírico buscou 

identificar os preditores das experiências de estigma e discriminação vivenciadas, 

incluindo fatores sociodemográfico, clínicos e pessoais.  
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1.2 MÉTODO DO ESTUDO EMPÍRICO 

Este estudo é do tipo exploratório, descritivo transversal e foi desenhado 

originalmente para a validação da Escala Abreviada de Discriminação e Estigma 

(DISCUS) do projeto internacional intitulado INDIGO-DISCUS: Developing a short 

version of the Discrmination and Stigma Scale Protocol que está sendo coordenado pela 

Profª Draª Sara Evans-Lacko da London School of Economics and Political Science 

(LSE) de Londres. O Estudo INDIGO-DISCUS envolve 30 países e tem como principal 

objetivo validar a DISCUS para diferentes culturas. Os líderes nacionais de cada site do 

estudo INDIGO-DISCUS foram convidados a realizar pesquisas específicas em seus 

países, onde os interessados deveriam coletar dados de 100 participantes.  

1.2.1 Participantes 

A amostra de conveniência deste estudo contou com pacientes com transtornos 

psiquiátricos usuários de um serviço de saúde mental da cidade de São Paulo. 

Participaram do estudo 100 pacientes de ambos os sexos entre 18 a 60 anos de idade, 

com autonomia para fornecer seu consentimento para participar de uma entrevista de 

aproximadamente 25 minutos de duração. Este número foi estabelecido a partir de 

parâmetros sugeridos pela equipe internacional INDIGO-DISCUS.  

A seleção dos casos partiu dos diagnósticos psiquiátricos de esquizofrenia, 

depressão, transtorno bipolar ou transtorno de ansiedade descritos nos prontuários 

realizados previamente pela equipe da instituição. No caso da presença de comorbidade, 

toda a investigação sobre estigma e discriminação foi relacionada com o diagnóstico 

primário. Portanto, indivíduos com diagnóstico primário de uso/abuso de substância, 

transtorno de personalidade, demência e outros transtornos neurológicos foram 

excluídos.  

1.2.2 Local 

A pesquisa foi realizada no ambulatório de Psiquiatria do Hospital do Servidor 

Público Estadual “Francisco Morato de Oliveira” de São Paulo (HSPE-FMO) que 

registra em média 5.000 atendimentos por mês. O Instituto de Assistência Médica ao 

Servidor Público Estadual (IAMSPE) é uma instituição de saúde do Governo do Estado 

de São Paulo. O IAMSPE foi criado em 1966, na época, denominado “Departamento de 

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - DAMSPE, criado para oferecer 

serviço médico aos servidores públicos do estado de São Paulo, assim como para seus 
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dependentes e agregados. Atualmente, o IAMSPE está presente em mais de 70 

municípios em uma grande rede de atendimentos. O serviço é oferecido através de 

hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios médicos e clínicas particulares sem custos 

para os servidores estaduais. O sistema atende atualmente 1,3 milhões de funcionários 

públicos do Estado de São Paulo, além de dependentes e agregados. O Hospital do 

Servidor Público Estadual é um dos hospitais da rede IAMSPE, sendo a principal 

referência para atendimentos de casos mais complexos em São Paulo2. 

1.2.3 Procedimentos e considerações éticas 

A pesquisa teve o apoio da coordenadora do ambulatório, a psiquiatra Drª. 

Antônia Elvira Tonus e somente teve início após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital do Servidor Público Estadual com número de parecer 2.647.056 

(anexo 1). 

A coleta dos dados foi realizada entre fevereiro e agosto de 2018. Os 

participantes foram selecionados numa amostra de conveniência, considerando a 

logística do local e a disponibilidade das pessoas em participar. Antes do início da 

coleta, uma equipe de estudantes de psicologia foi treinada pelos pesquisadores do 

estudo na abordagem aos pacientes e no conteúdo do protocolo. O pesquisador do estudo 

participou ativamente da coleta de dados em todo o período do trabalho de campo entre 

os meses de fevereiro e setembro de 2018.  

A equipe foi composta por cinco estudantes de graduação da terceira etapa do 

curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sendo que somente uma 

entrevistadora aluna de graduação foi autorizada a aplicar sem a presença do 

pesquisador responsável. Os entrevistadores realizaram a coleta de dados sob supervisão 

da professora orientadora do projeto e também acompanhados do discente desta 

pesquisa de mestrado. A coleta foi realizada por meio de entrevistas individuais na sala 

de espera, nos corredores, em salas privativas e no pátio de entrada do Ambulatório de 

Psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual enquanto os pacientes aguardavam 

suas consultas nos períodos da manhã e tarde em dias úteis. Os pacientes eram 

abordados na sala de espera enquanto aguardavam a consulta médica, preferencialmente 

aqueles que aparentavam ter idade dentro dos critérios estabelecidos e que estivessem 

 
2
 www.iamspe.sp.gov.br 

 

http://www.iamspe.sp.gov.br/
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em lugares estratégicos (corredores, assentos mais isolados) nos quais haveria menos 

riscos de interferência externa. Na abordagem era explicado ao paciente tanto os 

objetivos da pesquisa quanto os critérios de inclusão. Os pacientes que não se 

encaixavam em algum dos critérios mencionados eram dispensados no momento da 

abordagem.  

No momento da coleta, muitos participantes foram chamados pelos médicos 

durante a entrevista, o que dificultava a aplicação de um número maior de protocolos no 

mesmo dia. De forma geral, eram aplicados entre três e seis questionários por dia, sendo 

que a frequência era de uma a duas vezes na semana. A aplicação foi realizada em forma 

de entrevista estruturada, os entrevistadores faziam as perguntas e assinalavam as 

respostas no protocolo. 

O local da coleta era organizado a partir de uma recepção próxima a porta de 

entrada, através da qual os pacientes faziam o cadastro e agendavam a consulta. No 

térreo funcionava, na maioria dos casos atendidos, o Pronto Socorro Psiquiátrico, para 

o qual o paciente não precisa agendar consulta previamente. No final do corredor havia 

uma sala maior para trabalhos em grupo e a sala da equipe de serviço social. No segundo 

andar funcionava a enfermaria e as salas de atendimento de psicologia, local geralmente 

mais vazio. No terceiro andar funcionava a maioria dos atendimentos para os pacientes 

com agendamento prévio, além de um auditório onde eram realizadas reuniões com as 

equipes de residentes e profissionais. Havia também uma sala de estudos da pós-

graduação para os residentes da psiquiatria. 

Inicialmente foi utilizada uma sala privativa para a realização das entrevistas, 

porém esse modelo mostrou-se ineficaz logo nos primeiros dias de coleta, pois os 

pacientes ficavam receosos de perderem a consulta, caso o médico ou psicólogo os 

chamassem, e não aceitavam participar do estudo. Ademais, em vários momentos não 

havia salas disponíveis para utilização, haja vista o grande contingente de atendimentos. 

Por esses motivos, realizou-se a abordagem na sala de espera e em outros locais do 

prédio, utilizando a sala privativa em casos específicos.  

A abordagem dos pacientes era realizada nos corredores e em locais mais 

distantes da sala de espera, como o pátio de entrada e os corredores dos andares. 

Priorizou-se a abordagem de pessoas mais isoladas da parte central da sala de espera 

para evitar que a presença de outras pessoas pudesse inibir ou influenciar as respostas 

dos participantes. 
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No momento de abordagem dos pacientes, os pesquisadores fizeram relato breve 

dos objetivos da pesquisa e apresentaram o termo de consentimento livre esclarecido – 

TCLE ao participante (anexo 2). Os participantes foram estimulados a tirarem suas 

dúvidas e decidirem com calma sobre seu interesse de participar ou não da pesquisa. 

Depois de lerem e fornecerem seu consentimento escrito, receberam uma via do TCLE, 

enquanto outra via foi arquivada por nossa equipe. Somente depois disso, a entrevista 

teve início.  

Os participantes foram informados de que sua participação na pesquisa poderia 

ser interrompida a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou alteração em seu 

atendimento naquela instituição. O total de 10 participantes, após leitura do TCLE, 

desistiram de participar. 

O projeto apresentou riscos mínimos relacionados a possíveis constrangimentos 

no momento de responder às perguntas do questionário, assim como no tempo gasto 

nessa atividade, mas considerando que todos já estavam em fila de espera e que já estão 

recebendo tratamento psiquiátrico, consideramos que os benefícios decorrentes dos 

resultados da pesquisa superaram esses riscos mínimos: será oferecido ao Hospital do 

Servidor Público Estadual um relatório sobre os principais achados da pesquisa que 

poderão ajudar a aprimorar o atendimento prestado.  Além disso, no próprio edifício do 

ambulatório do Hospital do Servidor Público Estadual existe um serviço de pronto 

atendimento em psiquiatria, para onde os entrevistadores poderiam encaminhar algum 

paciente caso ocorresse algum incômodo a partir de sua participação do estudo. Esse 

problema não ocorreu, pois os pacientes estavam habituados a relatarem seus dados no 

campo da saúde mental. 

 Foram tomadas todas as precauções para garantir o sigilo e anonimato dos 

participantes e informações prestadas.  

Bancos de dados em formato Excel foram elaborados sem identificação nominal 

dos participantes, ou seja, a identificação de cada participante foi numérica seguida de 

suas iniciais, garantindo seu anonimato. 

1.2.4 Instrumentos 

(i) DISC e DICUS 

O protocolo do estudo foi composto pela Escala Abreviada Sobre Discriminação 

e Estigma DISCUS, uma versão resumida da Escala Sobre Discriminação e Estigma 
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DISC desenvolvida por Thornicroft et al. (2009). A DISCUS conta com apenas 11 itens 

do tipo likert com gradação de cinco pontos, variando entre “Não, de forma alguma” até 

“Muito”.  

A versão original, a escala DISC, contém 22 itens e foi desenvolvida para avaliar 

a percepção e a experiência de estigma/discriminação vivenciada de pessoas com 

transtornos psiquiátricos. A DISC fornece dados sobre a discriminação vivenciada ou 

antecipada a partir da visão de usuários de serviços de saúde mental. (THORNICROFT 

et al., 2009). Ela foi testada em vários contextos, como ambiente de trabalho e serviços 

de saúde, assim como testada em diferentes populações, incluindo indivíduos com 

diferentes tipos de transtornos psiquiátricos de diversas culturas e países (BROHAN et 

al., 2013), incluindo uma validação concluída recentemente no Brasil. (OLIVEIRA, 

2014). A DISC, composta por 32 questões, avalia duas dimensões do estigma: 1) 

estigma percebido, que é a percepção de transtornos psiquiátricos pelos usuários de 

serviço de saúde mental; 2) situações estigmatizantes experimentadas por pessoas com 

problemas de saúde mental. Há ainda quatro subcategorias que compõe a escala: a) 

discriminação vivenciada (questões de 1 a 22); b) Discriminação Antecipada (questões 

de 22 a 25); c) Enfrentamento e superação do estigma (questões 26 e 27) e d) 

Discriminação experimentada positiva (Questões de 28 a 32). (BROHAN et al., 2013). 

Na entrevista, o aplicador pede ao participante que pense em situações nas quais 

foi tratado de maneira injusta por causa de problemas de saúde mental. A pontuação se 

dá por meio de escala Likert composta por quatro categorias: (0) um pouco; (1) 

moderadamente; (2) muito e (3) não se aplica. Em cada questão é solicitado ao 

participante um exemplo, o que permite verificar se o mesmo compreendeu a pergunta. 

A DISC foi validade no Brasil e apresentou boas propriedades psicométricas, incluindo: 

alta consistência interna (α=0,726) e correlação significativa no teste-reteste (r>0,70). 

(OLIVEIRA, 2014). 

Devido a sua extensão, a DISC tem algumas desvantagens, especialmente para 

ser utilizada em locais com poucos recursos e em pesquisas com grandes amostras, por 

isso, os pesquisadores do INDIGO-DISCUS desenvolveram e testaram uma versão mais 

curta, intitulada Escala Abreviada de Discriminação e Estigma - DISCUS. A escala 

DISCUS é uma versão resumida com 11 questões retiradas da DISC, abarcando 

especificamente a experiência de estigma/discriminação vivenciada por pessoas com 

transtornos psiquiátricos. 
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Como mencionado anteriormente, a escala DISCUS está atualmente em 

processo de validação num estudo multicêntrico internacional em mais de 30 países 

(INDIGO-DISCUS), estudo coordenado pela Profª Drª Sara Evans-Lacko da 

Universidade London School of Economics de Londres, Inglaterra. No Brasil, além dos 

dados do presente estudo, serão utilizadas para o projeto INDIGO-DISCUS amostras de 

Ribeirão Preto e Belo Horizonte. 

Uma equipe de pesquisadores, com apoio de alunos de graduação em Psicologia 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, realizou a tradução da versão em inglês para 

o português da DISCUS. A versão inicial em Português da DISCUS foi discutida com 

os outros pesquisadores do projeto INDIGO-DISCUS no Brasil, assim como com a 

coordenadora do projeto internacional para realização de ajustes, até chegar a versão 

final da Escala brasileira da DISCUS. 

Neste estudo, a DISCUS foi o instrumento utilizado para estabelecimento da 

variável dependente, ou seja, o desfecho clínico como experiência de 

estigma/discriminação vivenciada, segundo a somatória total da escala do tipo likert 

com os seguintes itens: muito, algumas vezes, pouco, nunca e não se aplica. Além da 

pontuação total, a apresentação de cada item da Escala DISCUS foi feita com a 

pretensão de descrever detalhadamente a experiência de estigma/discriminação 

vivenciada entre os participantes do estudo.  

Os dados da DISCUS foram descritos numa tabela e classificados em duas 

categorias: a primeira categoria abarcou os itens “muito”, “algumas vezes” e “pouco”; 

a segunda categoria comtemplou os itens “nunca e não se aplica”. A mesclagem dos 

itens em duas categorias possibilitou melhor visualização e classificação dos dados. 

O protocolo completo foi aplicado por entrevistador treinado com duração 

aproximada de 20 minutos cada. Este protocolo encontra-se como anexo 3.  

Além da DISCUS, foram utilizadas quatro breves escalas/itens de questionários 

com perguntas de múltipla escolha que abarcaram: dados clínicos e sociodemográficos, 

ideação suicida, autoestima e bem-estar emocional dos participantes, conforme descrito 

abaixo.  

(ii) Dados sociodemográficos e perfil clínico dos transtornos psiquiátricos dos 

participantes do estudo, segundo 11 perguntas estruturadas, além de consulta ao 

prontuário dos pacientes. Os dados sociodemográficos utilizados foram: sexo, idade, 

escolaridade, situação empregatícia e diagnóstico. A escolaridade foi pontuada 
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considerando o número de anos de educação formal concluídos pelo indivíduo 

entrevistado. Na situação empregatícia foi verificado se o participante estava 

trabalhando atualmente (período integral, parcial ou autônomo), se era estudante, 

dona(o) de casa/do lar, aposentado, afastado por motivo de saúde ou desempregado 

(procurando emprego). No item “profissão” dividimos os grupos entre 1) professores, 

2) estudantes e 3) outros. O objetivo foi comparar o estigma de professores com as 

demais profissões.  

(iii) Ideação Suicida:  a Escala de atributos de ideação suicida (Suicidal Ideation 

Attributes Scale – SIDAS) foi desenvolvida para avaliar os seguintes aspectos da 

ideação suicida:  a frequência (item 1), controlabilidade (item 2), proximidade da 

tentativa (item 3), estresse (item 4), e interferência da ideação suicida em atividades do 

cotidiano (item 5). Esses cinco itens têm uma gradação de 10 pontos, variando entre 

nunca/nada até sempre/extremamente considerando o último mês, assim, os resultados 

mais próximos à 10 representam maiores riscos de suicídio (exceto na questão 2). No 

caso da questão 2 que trata de controlabilidade das ideações suicidas, quanto maior o 

controle das ideias suicidas, menor o risco de suicídio, pontuando, portando em posição 

inversa às demais. Por isso, em nosso banco de dados, sua pontuação foi invertida antes 

de ser somada aos demais.  

A versão original da SIDAS apresenta boa consistência interna (Cronbach α = 

091) e seu escore total é calculado através da soma dos cinco itens (VAN SPIJKER et 

al., 2014). No presente estudo de mestrado a pontuação total da SIDAS (variável 

intervalar) foi utilizada para verificar a associação entre ideação suicida e estigma. Não 

foram encontrados estudos de validação da SIDAS com a população brasileira. 

(iv) Uma pergunta sobre autoestima: “Eu tenho uma autoestima elevada” com 

uma escala com variação de cinco pontos entre Totalmente Verdadeiro a Totalmente 

Falso, derivada da escala Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale). (ROBINS; 

HENDIN; TRZESNIEWSKI, 2001). A versão brasileira da Escala de Autoestima de 

Rosenberg encontrou boas propriedades psicométricas (α=0,90). (HUTZ, 2011). 

 (v) Bem-Estar Emocional, segundo a Escala de Bem-Estar Mental de Warwick-

Edinburgh (Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale - WEMWBS). Essa escala 

foi validada em um estudo populacional realizado na Escócia intitulado Scottish Health 

Survey (BASS et al., 2016), traduzida para o português e adaptada para realidade 

brasileira por Santos et al. (2015) (comunicação pessoal). A WEMWBS foi construída 
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para avaliar dois aspectos do bem-estar: hedônicos (felicidade e satisfação com a vida) 

e eudaimônicos (aspectos funcionais psicológicos e autorrealização). A escala possui 14 

questões expressas de forma positiva com cinco respostas possíveis, sendo: 1) nunca, 2) 

raramente, 3) algumas vezes, 4) frequentemente e 5) sempre, em que quanto maior for 

a pontuação, maior é o bem-estar do indivíduo.  Utilizado na população geral e validada 

para a população brasileira, o WEMWBS mostrou boas propriedades psicométricas, 

sendo: (α de Cronbach de 0,89) e correlação positiva com outras escalas de bem-estar 

utilizadas no Brasil (SANTOS et al., 2015). No presente estudo a pontuação total da 

WEMWBS (variável intervalar) foi utilizada para avaliar a relação entre bem-estar 

emocional e estigma. 

1.2.5 Análise dos dados 

A equipe do estudo internacional INDIGO-DISCUS: Developing a short version 

of the Discrmination and Stigma Scale Protocolo forneceu uma máscara de um banco 

de dados em Excel, com todos os instrumentos descritos acima e completamente 

estruturado para entrada das informações coletadas, evitando erros. A digitação foi 

realizada concomitantemente à coleta de dados. A primeira variável do banco, após o 

país de procedência, era a identificação numérica do sujeito, seguida por uma sigla de 

suas iniciais.  

Para a análise estatística, o banco em Excel foi convertido no programa SPSS, 

versão 20.0. Inicialmente foi feita uma análise descritiva dos dados com o intuito de 

descrever a amostra e o perfil de estigma experimentado/vivenciado. Para as variáveis 

categóricas foram apresentadas frequências absolutas e relativas e para as variáveis 

numéricas, medidas-resumo (média/medianas e desvio padrão). 

Em seguida testou-se, em analises univariadas, associações entre as 

características sociodemográficas, clínicas e bem-estar/autoestima em relação ao 

estigma experimentado/vivenciado dos participantes da amostra.  

Para analisar a normalidade das variáveis quantitativas, utilizou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Teste de correlação entre duas variáveis intervalares com 

distribuição normal, foram analisadas por meio do teste paramétrico de Pearson, 

enquanto aquelas que não tinham distribuição normal foram analisadas segundo o teste 

de Spearman. Quando a variável independente tinha duas categorias, utilizou-se o Teste 
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T e quando possuía três ou mais categorias, utilizou-se o teste não-paramétrico de 

Análise de Variância ANOVA.  

O próximo passo foi a condução da análise de regressão múltipla para investigar 

se as diferenças observadas no estigma durante a análise univariada se manteriam 

quando as variáveis fossem examinadas em conjunto. As variáveis que obtiveram valor 

p menor que 0,20 na análise de regressão linear univariada, foram selecionadas para 

inclusão no modelo de regressão linear multivariado. Para a elaboração do modelo 

multivariado foi utilizada a estratégia de modelagem stepwise forward, ou seja, do 

modelo mais simples para o mais complexo. A entrada das variáveis independentes foi 

feita conforme o valor do p, da maior significância para a menor. As variáveis que se 

mantiveram significativas foram mantidas no modelo de regressão linear multivariado 

final.  

A análise dos resíduos através de gráfico do erro versus valores estimados e o 

gráfico QQPLOT do erro, foi realizada para verificar a presença de viés nos modelos e 

a presença de valores aberrantes. As variáveis que alteraram o coeficiente de regressão 

(R2) em 10% ou mais quando comparado ao modelo anterior foi considerada de controle. 

Ao final da modelagem foram avaliadas possíveis interações entre variáveis e feita a 

análise de resíduos. 

Todas as análises estatísticas consideraram nível de significância de 5% e foram 

realizadas no programa SPSS versão 21. 

2. RESULTADOS 

Este estudo foi composto por uma amostra de conveniência de 100 indivíduos 

com transtornos psiquiátricos, sendo 83 (83%) do sexo feminino, com média de idade 

de 44,12 (DP+ 11,27). A tabela 1 descreve o perfil diagnóstico dos 100 participantes do 

estudo. Os dados foram expostos de acordo com sua frequência. 

Tabela 1: perfil sociodemográfico dos participantes  

 N(%)  Média 

(+DP)* 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

17 (17,0) 

83 (83,0) 

  

------ 

Idade   44,12 

(11,27) 

Escolaridade (No de anos concluídos) 

De 8 a 11 anos 

≥13 

 

27 (27,0) 

73 (73,0) 

  

13,92 

(2,05) 
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Diagnóstico   

Depressão 

Ansiedade 

Bipolar 

Esquizofrenia 

 

57 (57,0) 

30 (30,0) 

7 (7,0) 

6 (6,0) 

  

 

------ 

Formação profissional    

Professor 

Estudante 

Outros 

76 (76,0) 

5 (5,0) 

19 (19,0) 

  

------ 

*DP= Desvio Padrão 

 A tabela 2 apresenta a frequência absoluta e relativa das respostas dos 11 itens 

da escala DISCUS. Os dados mostram que a maior parte das experiências de 

estigma/discriminação vivenciadas estão relacionadas ao trabalho (57%), amizades 

(54%), relações interpessoais (46%) e atividades sociais (46%), respectivamente, 

enquanto a menor experiência de estigma ocorreu no campo da moradia (13%). A 

somatória total da DISCUS teve média de 7,85 (DP+ 6,57). 

 

Tabela 2: Distribuição dos índices de estigma de acordo com cada item da Escala Abreviada 

de Discriminação e Estigma (DISCUS). 

Questão 

       

Muito/Algumas 

Vezes/Pouco 

Não se 

aplica 

ou 

nunca 

Q6. Já foi tratado injustamente ao manter um 

emprego? 
57,0% 43,0% 

Q1. Já foi tratado injustamente ao fazer ou para 

manter amizades? 
54,0% 46,0% 

Q7. Já foi tratado injustamente na sua vida social? 46,0% 54,0% 

Q11. Já foi rejeitado ou evitado por pessoas que 

sabiam de seu problema de saúde mental? 
46,0% 54,0% 

Q2. Já foi tratado injustamente em namoros ou 

relacionamentos íntimos? 
41,0% 59,0% 

Q8. Já foi tratado injustamente quanto à sua 

privacidade? 
35,0% 65,0% 

Q9. Já foi tratado injustamente no que se refere a 

sua segurança e proteção pessoal? 
32,0% 68,0% 

Q5. Já foi tratado injustamente ao procurar 

emprego? 
22,0% 78,0% 
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Antes de dar início as análises inferenciais, tendo o escore total da DISCUS 

como variável dependente – VD (estigma/discriminação vivenciada), testou-se 

aderência à distribuição normal, da VD e de todas as variáveis independentes 

intervalares a serem analisadas nesta pesquisa, a saber: escolaridade, ideação suicida, 

autoestima e bem-estar (tabela 3). Observa-se, portanto que somente a VD e a variável 

bem-estar obtiveram distribuição normal. Posteriormente realizou-se a tentativa de 

transformar estas variáveis em seu logaritmo natural, porém não houve melhora de sua 

distribuição, como pode ser observado nos gráficos apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3: Análise da aderência das variáveis quantitativas à distribuição Normal pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov.  

Variável Valor p* Aderência à 

Distribuição normal 

Estigma 

Estigma/discriminação 

vivenciada 

0,134 Sim 

Escolaridade 

(tempo de estudo) 

0,000 Não 

Ideação suicida 0,000 Não 

Autoestima 0,002 Não 

Bem-estar 0,757 Sim 
*teste de Kolmogorov-Smirnov 

 

A tabela 4 apresenta as correlações entre fatores sociodemográficos e 

experiência de estigma/discriminação vivenciada. Os dados mostram que entre os cinco 

aspectos sociodemográficos investigados nesta pesquisa, apenas um fator mostrou-se 

relacionado ao desfecho do estudo, indicando correlação positiva entre experiência de 

estigma/discriminação vivenciada e maior escolaridade (r=0,296, p=0,003), sendo que 

quanto maior a escolaridade, maior foi a experiência de estigma/discriminação 

vivenciada. 

Q4. Já foi tratado injustamente durante sua 

educação? 
19,0% 81,0% 

Q10. Já foi tratado injustamente ao começar uma 

família ou ter filhos?  
13,0% 87,0% 

Q3. Já foi tratado injustamente em questões de 

moradia? (inclusive ser morador de rua) 
13,0% 87,0% 
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Tabela 4: Análise da associação ou de correlação entre experiência de 

estigma/discriminação vivenciada e as características sociodemográficas (N=100) 
Variável 

qualitativa 

Categorias n Média 

(DP) 

r/intensidade Valor p 

Idade 

(18 a 60 anos) 

----------- 100 44,12 

(11,27) 

0,125/ 

negativa fraca 

0,214a 

Sexo Masculino/ 17 8,29  

(7,15) 

----- 0,711b 

 Feminino 83 7,75 

(6,49) 

-----  

Escolaridade 

(Media de anos 

escolares) 

----------- 100 13,92 

(2,05) 

0,296 a 

/positiva e 

fraca 

0,003c 

Situação* 

empregatícia 

Empregado, aposentado ou 

estudante 

76 7,47 

(6,47) 

----- 0,327b 

 Afastado por razão de saúde 22 9,05 

(6,98) 

-----  

Tipo de 

profissão 

Professor 76 ------ ------  0,304d 

 Estudante 5 ------ ------  

 Outros 19 ------ ------  
acoeficiente de correlação de Pearson; bteste t de Student; c coeficiente de correlação de Spearman; d 

ANOVA; *perda de dois participantes  

 

Conforme dados da tabela 5, sobre os dados clínicos dos participantes, verifica-se 

que maiores pontuações em ideação suicida estiveram positivamente associadas a maior 

experiência de estigma/discriminação vivenciada (r=0,293, p=0,003). Com relação ao 

diagnóstico, observou-se diferença estatisticamente significativa entre experiência de 

estigma/discriminação vivenciada e tipo diagnóstico, sendo que a média para os 

indivíduos com esquizofrenia foi maior que para os demais diagnósticos, particularmente 

mais clara entre os indivíduos com ansiedade (p=0,041).  

  

Tabela 5: Correlações entre estigma (variável dependente) e as variáveis de autoestima e bem-

estar emocional. São Paulo, 2019 

Variável 

Independente 

Média 

(DP) 

R Intensidade da 

Correlação 

Valor p 

Ideação suicida ------ 0,293a 

 

Fraca 0,003 

Tipo de diagnóstico 

 

    

 Depressão 7,77 

(6,12) 

   

0,044b 

 

 
 Ansiedade 7,13 

(7,09) 

  

 Bipolar 5,57 

(6,08) 

   

 Esquizofrenia 14,83    
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(5,64) 
acoeficiente de correlação de Pearson; bANOVA 

 

Finalmente, testamos dois fatores que potencialmente poderiam minimizar a 

experiência de estigma/discriminação vivenciada, a saber, Autoestima e Bem-estar 

emocional. Os dados mostram que houve correlação negativa e marginalmente 

significativa entre bem-estar emocional e experiência de estigma/discriminação 

vivenciada (r=-0,173, p=0,08), mas não em relação ao bem-estar emocional.  (tabela 6). 

 

Tabela 6: Correlações entre estigma e as variáveis de autoestima e bem-estar. São Paulo, 2018 

Variável independente R Intensidade da 

correlação 

Valor p 

Autoestima 0,029 b  Muito fraca 0,774 

Bem-estar emocional -0,173a  Muito fraca 0,085 

 acoeficiente de correlação de Pearson; bcoeficiente de correlação de Spearman  

 

A seguir realizamos a análise multivariada. A Tabela 7 apresenta os detalhes da 

elaboração do modelo de regressão linear multivariado, em que o modelo final foi o 3º. 

Desde o modelo inicial, nenhuma variável foi considerada de controle ou confusão. Na 

análise multivariada, observou-se que as variáveis escolaridade, diagnóstico de 

ansiedade, bipolaridade e depressão (em relação à esquizofrenia) e ideação suicida 

tiveram efeitos independentes sobre as experiências de estigma/discriminação 

vivenciadas. Este modelo foi estatisticamente significativo (p<0,001) e as variáveis que 

compõem o modelo final explicaram a maior proporção da variância do estigma (R2 = 

20,27%). Todas as outras variáveis quando inseridas no modelo de regressão linear 

multivariado não foram estatisticamente significativas.  

Assim, o modelo final de regressão linear demonstrou que quanto maior a 

escolaridade (em tempo de estudo) maior é a experiência de estigma/discriminação 

vivenciada, ou seja, cada ano de estudo aumenta em 0,979 pontos na escala DISCUS. 

Do mesmo modo, ter o diagnóstico de esquizofrenia, coloca os indivíduos em risco de 

vivenciarem maiores experiências de estigma/discriminação em comparação com os 

outros diagnósticos, ou seja, ter ansiedade reduz em 8,09 pontos na escala DISCUS, ter 

bipolaridade reduz em 9,21 pontos na escala DISCUS e ter depressão reduz em 7,98 

pontos na escala DISCUS em comparação com a pontuação na escala DISCUS dos 

indivíduos com esquizofrenia.  
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Foram testadas interações entre as variáveis que permaneceram no modelo final, 

mas não foi constatada nenhuma interação significativa. Nenhuma variável foi 

considerada de controle ou confusão. Também foi realizada análise de resíduos e 

constatou-se que o modelo final não apresentava viés. 

 

Tabela 7: Resultado da análise de regressão multivariada de experiência de estigma/discriminação 

vivenciada e as variáveis independentes.  

Modelo Variáveis independentes o  p R2 

 

p do modelo  

1 Escolaridade -3,116 0,787 0,014 0,0605 0,0136 

       
2 Escolaridade -4,668 0,811 0,009 0,1201 0,0020 

 Ideação suicida  0,128 0,012   

       
3 Escolaridade 0,903 0,979 0,002 0,2027 0,0006 

 Ideação suicida  0,098 0,051   

 Tipo de diagnóstico: ansiedade*  -8,091 0,005   

 Tipo de diagnóstico: bipolar*  -9,214 0,008   

 Tipo de diagnóstico: depressão*  -7,983 0,004   

       
4 Escolaridade 1,325 0,977 0,002 0,2028 0,0014 

 Ideação suicida  0,096 0,089   

 Tipo de diagnóstico: ansiedade*  -8,077 0,006   

 Tipo de diagnóstico: bipolar*  -9,173 0,009   

 Tipo de diagnóstico: depressão*  -7,989 0,004   

 Bem-estar  -0,007 0,917   

       
*variável de referência: diagnóstico esquizofrenia. 

3. DISCUSSÃO 

A identificação de que pessoas com problemas de saúde mental experimentam 

estigma em várias áreas da vida (ŚWITAJ et al., 2012), foi o que despertou o olhar de 

vários pesquisadores da Psicologia e das demais ciências humanas e da saúde. Em 

importante estudo de validação de instrumento de avaliação do estigma, numa amostra 

de 89 pessoas, 98% dos participantes relataram experiência de estigma/discriminação 

vivenciada em ao menos um aspecto da vida. Neste sentido, conhecer as experiências 

de estigma/discriminação vivenciadas na perspectiva de pessoas com problemas de 

saúde mental se faz relevante e é essencial para a implementação de políticas de 

prevenção, como por exemplo campanhas antiestigma. (BROHAN et al., 2013).  
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No perfil descritivo do estudo, o ambiente do trabalho, amizades e as relações 

interpessoais foram as respostas mais frequentes. Verificou-se que fatores 

sociodemográficos, como escolaridade e perfil clínico, como tipo diagnóstico e ideação 

suicida, afetam o nível de estigma vivenciado. Esses fatores foram estabelecidos numa 

análise multivariada para a qual foram selecionadas as variáveis com alguma 

significância estatística na análise univariada.   

No ambiente de trabalho, 57% dos participantes informaram que vivenciaram 

experiências de estigma e discriminação. A presença do estigma no ambiente de trabalho 

encontra apoio da literatura internacional. (DAVIDSON et al., 2016; EBUENYI et al., 

2018; ŚWITAJ et al., 2012). As evidências mostram que o preconceito e o estigma estão 

entre as principais barreiras para a inserção e manutenção de pessoas com transtornos 

psiquiátricos no mercado de trabalho (BROWN; OLADOKUN; OSINUSI, 2009; 

DAVIDSON et al., 2016; DELEVATI; PALAZZO, 2008; YOSHIMURA; BAKOLIS; 

HENDERSON, 2018), sendo uma realidade em muitos países do mundo (BROUWERS 

et al., 2016). Os principais problemas relatados relacionam-se a atitudes negativas dos 

empregadores e a falta de políticas públicas de combate ao estigma. (EBUENYI et al., 

2018). Muitos empregadores mantêm atitudes protecionistas, a crença na 

periculosidade, irrecuperabilidade e acreditam que pessoas com problemas de saúde 

mental devem ser mantidas fora do convívio social. (DELEVATI; PALAZZO, 2008). 

Destaca-se que o estigma no trabalho afeta o cotidiano dos trabalhadores e pode 

gerar sentimento de insegurança e impotência. (ARBEX; SOUZA; MENDONÇA, 

2013). Neste contexto, políticas de inclusão e sensibilização para a efetiva inclusão 

desses indivíduos são essenciais para a redução do estigma, uma vez que o trabalho pode 

contribuir com o bem-estar pessoal, o status social e para os direitos civis de pessoas 

com transtornos psiquiátricos. (BOARDMAN et al., 2003). Para tanto, a efetiva inclusão 

dessas pessoas no trabalho envolve esforços do poder público, das empresas e da 

sociedade como um todo.  

Além do estigma vivenciado no trabalho, o 2º aspecto mais descrito pelos 

participantes do presente estudo se refere a experiência de estigma/discriminação 

vivenciada nos relacionamentos sociais, incluindo amizades (57%), relações 

interpessoais (54%), e atividades sociais (46%).   

De forma geral, as evidências científicas confirmam esses achados 

demonstrando que pessoas com problemas de saúde mental são afetadas em seus 
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relacionamentos interpessoais e atividades sociais. (ROCHA; HARA; PAPROCKI, 

2015). Os achados de estudos anteriores ajudam a elucidar esses dados, conforme estudo 

multicêntrico sobre a experiência de estigma de pessoas com transtornos psiquiátricos 

em 27 países. Os resultados da pesquisa revelaram que a experiência de 

estigma/discriminação vivenciada mais relatada foi a de manter amizades. 

(THORNICROFT et al., 2009). Os estereótipos negativos do público em geral são 

sustentados pela ideia de que pessoas com problemas de saúde mental devem ser 

isoladas do convívio social. Por conseguinte, o desejo de distância social e as atitudes 

de medo e exclusão ilustram as características gerais das concepções e comportamentos 

do público geral em relação a esses indivíduos. (CORRIGAN; WATSON, 2002; LOCH 

et al., 2014; MARTINS et al., 2013; PELUSO; BLAY, 2011).  

Segundo Rocha, Hara e Paprocki (2015), apesar do maior esclarecimento sobre 

a etiologia dos transtornos psiquiátricos, bem como da ampliação do apoio através de 

serviços de saúde nas últimas décadas, não houve redução significativa do estigma sobre 

o contexto social, mais especificamente em relação ao desejo de distância social e à 

concepção de periculosidade. Isto posto, é possível inferir que pessoas com problemas 

de saúde mental podem ser discriminadas em virtude de estereótipos negativos que lhes 

são atribuídos ao buscar ou manter amizades.  

Ainda tratando das experiências de estigma e discriminação vivenciados pelos 

participantes do presente estudo, observamos que aquele relacionado a questões de 

moradia foi o menos frequente. Uma das hipóteses para esse achado pode estar 

relacionada ao perfil diagnóstico e clínico da amostra. Como a maioria dos participantes 

tinha os diagnósticos de depressão (57%) e ansiedade (30%), os sintomas desses 

transtornos podem ser menos visíveis ao público geral. Neste caso, ao buscarem um 

imóvel para comprar ou alugar, as pessoas não revelariam informações a respeito de sua 

condição clínica. Conforme Lebel (2008), a visibilidade do atributo estigmatizante é um 

fator importante para a experiência de estigma/discriminação vivenciada. Uma pessoa 

com um estigma visível, como um deficiente físico ou sujeito num surto psicótico, por 

exemplo, torna-se um indivíduo rotulado e desacreditado pela sociedade (GOFFMAN, 

1975), favorecendo a ocorrência de experiência de estigma/discriminação vivenciada. 

Quando o estigma é possível de ser ocultado a vivência de situações estigmatizantes 

pode ser evitada. Além disso, é importante lembrar que a maioria da amostra era de 
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servidores públicos, perfil que geralmente possui estabilidade profissional e facilidade 

de acesso ao crédito. (SILVA; SILVA NETO; CUNHA ARAÚJO, 2017).  

São muitos os estudos sobre os fatores associados ao estigma nos transtornos 

psiquiátricos. Nosso estudo identificou três fatores associados às experiências de 

estigma/discriminação vivenciadas, são eles: fatores sociodemográficos, como maior 

escolaridade e mais experiência de estigma/discriminação vivenciada; fatores clínicos, 

como o diagnóstico de esquizofrenia, ideação suicida e maior estigma e fatores mais 

gerais, como o bem-estar emocional. A partir daqui, discutiremos cada um destes fatores 

na amostra estudada.  

Particularmente em sobre a correlação entre maior escolaridade (tempo de 

estudo) e maior experiência de estigma/discriminação vivenciada, após vasta pesquisa 

em importantes bases de dados, não encontramos apoio na literatura para esse achado.  

Grande parte dos estudos sobre estigma na saúde mental focam no estigma público e 

estigma percebido; o primeiro foca nas atitudes e crenças do público geral e o segundo 

nas situações hipotéticas de estigma que podem ser vivenciadas por pessoas com 

transtornos psiquiátricos, assim são escassas as investigações sobre as experiências reais 

de estigma, ou seja, a experiência vivenciada por pessoas com problemas de saúde 

mental. (LEBEL, 2008).  

Outra dificuldade no estudo do estigma refere-se à falta de padronização dos 

aspectos do estigma a serem investigados, sendo que cada tipo de estigma (público, 

internalizado/autoestigma, por associação e estrutural) pode ser investigado em seus 

diferentes aspectos, por exemplo, no estigma público é possível estudar tanto as atitudes, 

como as crenças do público geral sobre pessoas com problemas de saúde mental. Como 

aponta Rössler (2016), o estigma possui diferentes aspectos: cognitivos (crenças e 

concepções); emocionais (sentimentos) e comportamentais (atitudes). Muitos estudos 

não fazem essa diferenciação e investigam os vários aspectos do estigma no mesmo 

instrumento. Tal dificuldade foi verificada em importante revisão de literatura que 

encontrou 57 artigos que utilizaram instrumentos de medida para o estigma na saúde 

mental, com destaque para o estigma percebido (79% da amostra de artigos). (BROHAN 

et al., 2010). Essa informação ajuda a explicar a escassez de estudos sobre experiências 

reais de estigma, considerando que os instrumentos mais utilizados se concentram no 

estigma percebido, além do que, muitos instrumentos mesclam as várias categorias de 

estigma ou geralmente utilizam amostras do público geral. Isso reforça a complexidade 
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do tema e a necessidade de considerarmos os diversos aspectos dessas experiências a 

fim de que se compreenda os fatores envolvidos no processo de estigmatização. 

(BROHAN et al., 2010; LEBEL, 2008). 

Apesar de não termos encontrado estudos indicando correlação entre estigma 

experimentado e maior escolaridade, entendemos que a educação é um elemento 

importante para a capacitação crítica das pessoas, incluindo aquelas com transtornos 

psiquiátricos. (WANG et al., 2007). Sob este aspecto, nossa hipótese é que esse fator 

tenha contribuído para o resultado do presente estudo, ou seja, pessoas com menos 

escolaridade podem ter mais dificuldade em identificar vivências de estigma. Partindo 

da hipótese da importância da educação para a percepção crítica do estigma, alguns 

estudos identificaram que pessoas com menos escolaridade apresentaram índices mais 

elevados de crenças e atitudes estigmatizantes. (GRIFFITHS; CHRISTENSEN; JORM, 

2008; OLIVEIRA, 2014). Talvez um nível maior de escolaridade seja necessário para a 

percepção de vivências mais sutis de estigma, pois nem todas as experiências 

estigmatizantes são explicitas, tais como o tratamento infantilizado dispensado a pessoas 

com transtornos psiquiátricos. Tais evidências apoiam nossa conjectura e destaca a 

importância da educação para a formação do pensamento crítico e atitudes menos 

estigmatizantes. (PELUSO; BLAY, 2004; SIQUEIRA et al., 2017).  Todavia, além dos 

fatores escolaridade e perfil clínico (ideação suicida e tipo de diagnóstico), nossos 

achados não consideram outras variáveis que podem influenciar na percepção e vivência 

do estigma. Conforme revisão de literatura realizado por Lebel (2008), muitas pessoas 

com problemas de saúde mental também se sentem estigmatizadas por outras razões, 

como por questões de pobreza, gênero e etnia. Portanto, é desejável que estudos futuros 

investiguem a participação desses fatores nas experiências de estigma de pessoas com 

transtornos psiquiátricos, além de verificar as variáveis mais influentes no processo de 

estigmatização. 

Em relação aos perfis clínicos dos participantes do presente estudo, verificou-se 

associação entre presença de ideação suicida e maior estigma em consonância com a 

literatura. (FARRELLY et al., 2015; LIEN et al., 2018; RÜSCH et al., 2014; 

SCHIBALSKI et al., 2017). Apesar de não ser possível afirmar que a ideação suicida 

seja resultado do estigma, considerando ser este um estudo transversal, o fato de haver 

uma correlação entre essas variáveis é algo que preocupa, já que essas pessoas enfrentam 

um duplo desafio: o estigma por ter um problema de saúde mental e o risco aumentado 
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de suicídio. Por conseguinte, pessoas com transtornos psiquiátricos com histórico de 

tentativas de suicídio podem sofrer um duplo estigma, os do transtorno psiquiátrico e do 

suicídio, além de estarem mais expostas aos riscos de uma nova tentativa. (LIEN et al., 

2018). Neste contexto, inferimos que a relação entre experiência de 

estigma/discriminação vivenciada e suicídio, poderia potencializar o risco de 

comportamentos autodestrutivos nesse público.  

De forma geral, o estigma pode ser um elemento estressor e causador de 

sentimentos de desesperança que contribuem com pensamentos e comportamentos 

suicidas entre pessoas com problemas de saúde mental. (LIEN et al., 2018). Além disso, 

supomos que as experiências de estigma/discriminação vivenciada possam aumentar 

riscos da internalização (autoestigmatização) dos estereótipos negativos atribuídos pelo 

público geral, haja vista que o autoestigma surge em decorrência do estigma público. 

(BOS et al., 2013). Tal fato poderia reforçar os pensamentos autodestrutivos e causar 

mais vulnerabilidade frente aos pensamentos e comportamentos suicidas.  

Ainda em relação ao perfil clínico, em nossa amostra verificou-se maior estigma 

em relação ao diagnóstico de esquizofrenia em comparação com outros diagnósticos 

psiquiátricos. Esses dados vão de encontro com a literatura, porquanto a esquizofrenia 

é concebida como o transtorno psiquiátrico mais estigmatizante e o diagnóstico mais 

estudado no campo do estigma. (JORM et al., 1999; JORM; OH, 2009; NORMAN; 

WINDELL; MANCHANDA, 2012; ROCHA; HARA; PAPROCKI, 2015). Além disso, 

a maior rejeição em relação a indivíduos com esquizofrenia refere-se ao o desejo de 

distância social e a concepção de periculosidade, os elementos mais atenuados para esse 

diagnóstico em comparação com depressão e abuso de álcool e outras drogas. 

(PESCOSOLIDO et al., 2010). Ainda segundo os autores, a concepção de 

periculosidade é muito marcante no diagnóstico de esquizofrenia devido à sua 

gravidade. Indivíduos com esquizofrenia são comumente considerados perigosos e 

violentos, o que favorece o desejo de distância social. 

Por conseguinte, o rótulo da esquizofrenia se comparado aos demais transtornos, 

pode estar relacionado a maior percepção e experiência de estigma e discriminação por 

esse grupo, uma vez que pessoas com transtornos psiquiátricos graves podem ser 

identificadas pelos sintomas (como um indivíduo com esquizofrenia falando sozinho 

numa praça pública), o que reforçaria os estereótipos negativos em torno da 

esquizofrenia. (CORRIGAN, 2006). Crenças sobre a inadequação social e de 
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prognóstico negativo tem implicações nas interações sociais, favorecendo a distância 

social. (NORMAN; WINDELL; MANCHANDA, 2012). Ademais, estereótipos 

negativos de distância social e periculosidade são constantemente reforçados pela mídia 

através do uso metafórico com caráter depreciativo do termo e da associação da doença 

a episódios de crimes e violência. (CORRIGAN et al., 2005; GUARNIERO; 

BELLINGHINI; GATTAZ, 2012). Conforme Corrigan e Watson (2002), estereótipos 

negativos favorecem o desejo de distância social e atitudes estigmatizantes em relação 

a pessoas com problemas de saúde mental.  

Ao contrário das concepções negativas de periculosidade e violência sustentadas 

pelo público geral sobre pessoas com esquizofrenia, a literatura revela que esse grupo 

tem 12 vezes mais chances de sofrer crimes violentos do que a população geral. 

(PASSOS; STUMPF; ROCHA, 2013). O risco de sofrer violência sexual, por exemplo, 

é bem maior neste grupo. (TEPLIN et al., 2005). A partir destes dados, observa-se que 

o trabalho de intervenção contra o estigma da esquizofrenia é urgente, já que 

experiências de estigma nesse grupo pode ser ainda mais prejudicial que para outros 

grupos com transtornos psiquiátricos. Por conseguinte, para uma atitude 

verdadeiramente inclusiva, os estereótipos em torno dessas pessoas devem ser 

descontruídos (SALLES; BARROS, 2013b), pois as concepções negativas contribuem 

para atitudes de preconceito e exclusão. (CORRIGAN, 2006).  

Na análise bivariada, observamos associação negativa entre bem-estar 

emocional e estigma, sugerindo que pessoas que vivenciam menos experiências 

estigmatizantes tendem a relatar maiores níveis de bem-estar emocional. Apesar dessa 

associação não ter se mantido na análise multivariada final, consideramos ser válida 

uma breve discussão destes dados, visando contribuir com uma discussão de aspectos 

positivos para a população com transtornos psiquiátricos, e para profissionais que 

trabalham com esse público. Isso porque, de forma geral, as pesquisas em saúde mental 

concentram-se nos fatores de risco e aspectos negativos das doenças. Nesta linha de 

fatores protetores e de consequências positivas, identificamos uma revisão de literatura 

que encontrou associação entre menores experiências de estigma vivenciada por pessoas 

com transtornos psiquiátricos e maior bem-estar psicológico. (LEBEL, 2008). A revisão 

se ocupou do estudo do estigma na perspectiva das pessoas estigmatizadas. Para tal, 

verificou os tipos de instrumentos para apreender as percepções e experiência de 
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estigma/discriminação vivenciada por pessoas com transtornos psiquiátricos e outros 

grupos estigmatizados. 

Para Schmitt et al. (2014), o bem-estar emocional/psicológico está associado a 

maior autoestima, maiores níveis de satisfação com a vida, afetividade positiva, baixos 

índices de depressão e ansiedade, além de reduzir outras formas de sofrimento 

psicológico. Nesta mesma linha, um estudo de revisão revelou que as experiências reais 

de estigma causam mais impacto no bem-estar psicológico do que as expectativas dos 

indivíduos com problemas de saúde mental sobre possíveis situações de discriminação 

e estigma. (LEBEL, 2008). Tendo em vista a importância do bem-estar para a vida das 

pessoas com transtornos psiquiátricos e o fato de que experiências de estigma causam 

impacto negativo para o bem-estar psicológico desses indivíduos, trabalhos de 

intervenção para o combate e redução do estigma, nos quais os indivíduos 

estigmatizados se envolvam de forma proativa, podem favorecer a inclusão social, o 

aumento da autoestima e a melhoria do bem-estar emocional/psicológico de pessoas 

com problemas de saúde mental. (LEBEL, 2008). 

Acreditamos que este estudo traz contribuições interessantes para o campo da 

saúde mental brasileira, mas possui algumas limitações a serem mencionadas. Em se 

tratando de um estudo transversal, não é possível afirmar que os fatores associados 

identificados nos modelos estatísticos realmente antecederam o desenvolvimento dos 

aos transtornos psiquiátricos. Além disso, apesar dos esforços para controle de variáveis 

intervenientes no ambiente de pesquisa, como o barulho e a presença de pessoas 

próximas observando as respostas dos participantes enquanto respondiam o 

questionário, o fato dos indivíduos estarem em um ambiente ambulatorial pode ter 

influenciado a qualidade das respostas concedidas. Também não testamos se existiria 

uma interferência do tempo de tratamento recebido no ambulatório sobre a experiência 

de estigma/discriminação vivenciada, como relatada na literatura. Finalmente, 

destacamos que o desfecho do estudo se baseou na escala DISCUS que ainda está em 

processo de validação.  
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4. CONCLUSÕES 

Os fatores escolaridade, tipo diagnóstico e ideação suicida interferiram 

significativamente nas experiências de estigma/discriminação vivenciada nos 100 

adultos com transtornos psiquiátricos que participaram deste estudo.  

Dentro dos limites desta pesquisa de mestrado, este estudo representa um dos 

primeiros passos na tentativa de compreender as experiências de estigma/discriminação 

vivenciadas por brasileiros com transtornos psiquiátricos. Apesar de nosso estudo ter se 

concentrado em alguns fatores sociodemográficos e clínicos, os conhecimentos aqui 

gerados podem contribuir para elucidar algumas áreas nas quais o estigma está presente 

com vista a favorecer meios de intervenção adequados para a redução do estigma. 

A partir dos resultados e das limitações desta pesquisa, como o fato de ser um 

estudo transversal e a dificuldade de controle de algumas variáveis intervenientes, 

sugerimos que novos estudos sejam desenvolvidos no sentido de verificar a interferência 

do tempo de tratamento nas experiências de estigma/discriminação vivenciadas.  

5. CONCLUSÕES GERAIS 

A presente dissertação de mestrado, através de um estudo de revisão de literatura, 

teve como objetivo principal descrever a produção de estudos brasileiros sobre as 

atitudes estigmatizantes em relação às pessoas com transtornos psiquiátricos, enquanto 

que por meio de um estudo empírico transversal permitiu identificar os preditores de 

experiências de estigma e discriminação vivenciadas por adultos com transtornos 

psiquiátricos. 

Os dados da revisão e do estudo empírico/transversal revelaram que o tipo de 

diagnóstico interfere nas experiências de estigma e discriminação. Assim, verificou-se 

que pessoas com o diagnóstico de esquizofrenia sofrem mais estigma se comparados à 

pacientes com ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Os dois estudos destacaram a 

gravidade dos sintomas como um dos principais fatores para que esse diagnóstico seja 

o mais estigmatizado entre os grupos de pessoas com transtornos psiquiátricos. Tais 

considerações justificam o fato da maior parte dos estudos da revisão de literatura ter 

focado no estigma da esquizofrenia. 

O grau de escolaridade revelou-se importante nas experiências de estigma. No 

estudo empírico, embora exista um viés pelo fato da maior parte dos entrevistados terem 
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alta escolaridade, os participantes com maior escolaridade apresentaram maiores 

experiências de estigma e discriminação, o que denota maior capacidade de perceber 

situações estigmatizantes. No estudo de revisão de literatura a maior parte dos artigos 

mostrou que pessoas com menos escolaridade tendem a terem mais atitudes e 

concepções estigmatizantes. Por conseguinte, percebe-se que o investimento em 

educação e em conhecimentos sobre os transtornos psiquiátricos possui impacto nas 

concepções estigmatizantes sobre pessoas com problemas de saúde mental.  

O risco de ideação suicida foi um dado importante nos dois estudos realizados. 

Pessoas com mais experiências de estigma apresentaram maiores riscos de pensamentos 

e comportamentos suicidas. A internalização das concepções estigmatizantes, as 

experiências de exclusão, violência e discriminação tiveram um papel relevante no 

aumento dos pensamentos e comportamentos suicidas em pessoas com problemas de 

saúde mental.  

Tanto a revisão de literatura quanto o estudo empírico revelaram que as pessoas 

com transtornos psiquiátricos são concebidas como infantis, perigosas e culpadas pela 

própria condição. Essas concepções contribuíram para atitudes de rejeição e de distância 

social. 

Tendo em vista que essa dissertação representa um dos primeiros esforços para 

a compreensão do estigma na saúde mental com população brasileira, algumas 

limitações devem ser destacadas: 1) o estudo empírico tinha um desenho transversal; 2) 

o instrumento utilizado (DISCUS) não era validado, e 3) a amostra do estudo era de 

conveniência. No caso da revisão de literatura, tratou-se de um estudo exploratório, 

sendo uma das primeiras tentativas de identificar as lacunas de conhecimento sobre o 

estigma relacionado aos transtornos psiquiátricos no Brasil.   

Em resumo, destaca-se a necessidade de mais estudos sobre o estigma com 

população brasileira a fim de preencher as lacunas do conhecimento nesse campo e 

desenvolver intervenções adequadas. Ademais, políticas públicas de combate ao 

estigma e discriminação em relação a pessoas com transtornos psiquiátricos são 

essenciais para a diminuição do sofrimento desse grupo social. 
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Anexo 6 

 

Informações sociodemográficas e clínicas básicas 

 

Número de identificação: _________________            Iniciais:  _____________________ 

 

1. Qual é o seu gênero? 

□  Masculino 

□  Feminino 

□  Outro 

 

2. Qual é o dia, o mês e o ano do seu aniversário?   

Dia________ Mês   ________  / Ano   _________ 

 

3. Até que série você estudou?  

□ 1 Analfabeto ou 1ª série incompleta  

□ 1ª série  

□ 2ª série  

□ 3ª série 

□ 4ª série 

□ 5ª série 

□ 6ª série 

□ 7ª série 

□ 8ª série 

□ 1º ano do ensino médio 

□ 2º ano do ensino médio 

□ 3º ano do ensino médio 

□ Superior incompleto. Se sim: qual? _________________             

□ Superior completo. Se sim: qual? _________________             

 

4. Em que país você mora atualmente?  

São Paulo, SP, Brasil 

5. Qual sua situação empregatícia atual?  (assinalar todas as corretas) 

□  Emprego remunerado período integral 

□  Emprego remunerado meio período  

□  Free lance/bico/ Autônomo/trabalha por conta   

□  Trabalho voluntário ou sem remuneração 

□  Desempregado, procurando emprego   

□  Aposentado   

□  Do lar/ Dona(o) de casa  

□  Estudante   

□  Afastado por motivo de saúde/licença  

□  Outro   ____________________________________________________ 

 

6. Você sabe qual seu diagnóstico em saúde mental dado pelo médico?  

□  Não  

□ Sim.   Se sim, qual é seu diagnóstico? ____________________________________ 

7. Você contou a alguém que tem problema de saúde mental? 

□  Não   
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□  Sim                               □ Sim, mas disse que era outro diagnóstico 

                                                         Por favor, descreva: _________________________ 

 

7.1 Se sim, para quem contou? (assinalar todas as que se aplicam) 

□ Membro da família   

□ Amigo (a)   

□ Patrão/chefe/empregador 

□ Colega (do trabalho ou da escola)  

□ Outro _________________ 

 

8. Quantos anos você tinha quando começou a receber tratamento para seu problema de saúde 

mental?  

 

Eu tinha aproximadamente ________ anos de idade. 

 

9. Você já foi internado em um hospital psiquiátrico? 

             □  Sim 

□  Não 

 

10. Em geral, quanto você se sente confortável em falar com um amigo sobre sua saúde mental, 

dizendo, por exemplo, que você tem um problema de saúde mental e a maneira como isso te 

afeta? 

□  Muito desconfortável 

□  Moderadamente desconfortável 

□  Razoavelmente desconfortável 

□  Nem confortável nem desconfortável 

□  Bastante confortável  

□  Moderadamente confortável 

□  Muito confortável 

 

11. Com que frequência no último mês você se sentiu satisfeito com sua vida? 

□  Todos os dias 

□  Quase todos os dias 

□  Cerca de 2 ou 3 vezes por semana 

□  Cerca de uma vez por semana 

□  Uma ou duas vezes 

□  Nunca 

Escala Abreviada sobre discriminação e estigma - Discrimination and Stigma Scale short 

version (DISCUS) 

Instruções a serem lidas ao participante pelo entrevistador 

“Nesta seção eu gostaria de lhe perguntar sobre as situações em que você foi tratado de maneira injusta por causa de 
problemas de saúde mental. Esta seção contém 11 questões. Por favor escolha somente uma resposta para cada 

questão.” 

11 Já foi tratado injustamente ao fazer ou 
para manter amizades? 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

□ □ □ □ 

Dê um exemplo: 
  

22 Já foi tratado injustamente em namoros 
ou relacionamentos íntimos? 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

□ □ □ □ 

Dê um exemplo: 
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33 Já foi tratado injustamente em 
questões de moradia? (inclusive ser 
morador de rua) 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

        □ □            □ □ 

Dê um exemplo: 
  

44 Já foi tratado injustamente durante 
sua educação? (perguntar a 
respeito da escola, universidade, 
estágios de ensino e cursos 
profissionalizantes) 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

        □ □ □ □ 

Dê um exemplo: 
  

55 Já foi tratado injustamente ao 
procurar emprego? (procurar uma 
ocupação remunerada de tempo 
parcial ou integral) 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas 
vezes 

Muito 

□ □ □ □ 

Dê um exemplo: 
  

66 Já foi tratado injustamente ao 
manter um emprego? 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas 
vezes 

Muito 

□ □ □ □ 

Dê um exemplo: 
  

77 Já foi tratado injustamente na 
sua vida social? (Perguntar 
sobre socialização, hobbies, 
comparecimento a eventos, 
atividades de lazer) 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

         □ □           □ □ 

Dê um exemplo: 
  

8 
8 

Já foi tratado injustamente quanto à 
sua privacidade? (perguntar sobre 
privacidade em hospitais e na 
comunidade. Por exemplo: 
correspondência pessoal, 
telefonemas, registros médicos, 
antecedentes criminais, etc.) 

Não se aplica □ 

 Nunca            Pouco Algumas vezes               Muito 

        □ □             □ □ 

Dê um exemplo: 
  

9 
9 

Já foi tratado injustamente no que 
se refere a sua segurança e 
proteção pessoal? (Perguntar sobre 
abuso verbal e físico, bem como 
agressões) 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

□ □ □ □ 

Dê um exemplo: 
  

10 Já foi tratado injustamente ao 
começar uma família ou ter filhos? 
(Perguntar sobre o comportamento 
de profissionais de saúde, amigos e 
família, a maneira como o 
participante ou seu companheiro 
foram tratados durante a gravidez 
ou o parto) 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

□□ □ □ □ 



106 

 

Não se aplica □ 

Dê um exemplo: 

 11 Já foi rejeitado ou evitado por 
pessoas que sabiam de seu 
problema de saúde mental? 

Não se aplica □ 

Nunca 
□ 

Pouco 
 
□ 

Algumas 
vezes 
□ 

Muito 
 
□ 

Dê um exemplo: 
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Questionário de Saúde (Patient Health Questionnaire 2- PHQ-2) 

Nas últimas 2 semanas, com qual frequência você se sentiu incomodado(a) por 

qualquer um dos seguintes problemas? 
 

 Nunca Vários 

dias 

Mais da 

metade dos 

dias 

Quase todos 

os dias 

1. Sentiu pouco interesse ou prazer em fazer as coisas 0 1 2 3 

2. Se sentiu desanimado(a), deprimido(a) ou 

desesperançoso(a) 

0 1 2 3 

 

(Instruções para o entrevistador ler ao participante) 

Agora, eu gostaria de saber com que frequência pessoas pararam de te encontrar por causa do seu 
problema de saúde mental. Por favor, pense se isso aconteceu em qualquer momento da sua 

vida desde que recebeu o diagnóstico. Serão apenas três questões sobre isso. 

1 Seus amigos pararam de te procurar (ex. te 
encontrando, telefonando ou entrando em 
contato de qualquer outra forma)? 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Dê um exemplo: 
 

2 Algum parceiro (namorado/ namorada/ 
marido/ esposa, etc) parou de te procurar 
(ex. te encontrando, telefonando ou entrando 
em contato de qualquer outra forma)? 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Dê um exemplo: 
 

3 
3 

Alguém da sua família parou de te procurar 
(ex. te encontrando, telefonando ou entrando 
em contato de qualquer outra forma)? 

Não se aplica □ 

Nunca Pouco Algumas vezes Muito 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Dê um exemplo: 
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Estresse relacionado ao estigma vivenciado (Brief stigma coping/stigma stress) 

Vou ler duas frases e por favor me diga o quanto você concorda ou discorda com 

elas, sendo 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente) 
 

 Discordo 

Totalmente 

     Concordo 

Totalmente 

1. O preconceito contra pessoas com problemas 

de saúde mental afetará muitas áreas da minha 

vida 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu me sinto preparado para lidar com 

preconceito contra pessoas com problemas de 

saúde mental 

1 2 3 4 5 6 7 

I am able to rise up and meet the demands posed by prejudice against people with mental 

illness 

Conscientização sobre o Estigma (Stigma consciousness) 

 

 

Escala de Desesperança Beck (Beck Hopelessness Scale- BHS)] 

Abaixo você encontra quatro afirmações sobre o futuro. Selecione as respostas que 

se aplicam a você, sendo 1 (concordo totalmente) e 6 (discordo totalmente) 
 

  Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo Discordo Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

 Concordo 

Totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

Totalmente 

1. Estereótipos sobre pessoas com problemas de 

saúde mental não me afetam 

1 2 3 4 

2. A maioria das pessoas não julga os outros 

com base nos seus problemas de saúde mental 

1 2 3 4 

3. Meus problemas de saúde mental não 

influenciam em como as pessoas agem comigo 

1 2 3 4 



109 

 

1 No futuro, eu 

acredito que terei 

sucesso em relação às 

coisas que realmente 

importam para mim 

1 2 3 4 5 6 

2 Meu futuro 

parece nebuloso 

1 2 3 4 5 6 

3 Eu realmente não tenho 

oportunidades e não há 

razões para achar que 

as terei no futuro. 

1 2 3 4 5 6 

4 Eu tenho boas 

expectativas para 

o futuro. 

1 2 3 4 5 6 

 

A escala de atributos de ideias suicidas (SIDAS) 

 

Vou ler cinco frases e por favor me diga o quanto você concorda 

ou discorda com elas, sendo 0 (nunca) e 10 (sempre) 
 

 Nunca    Sempre 

1. Durante o último mês, o quão 

frequentemente você tem pensado em suicídio? 

0 

0 

2

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

   

10 

 Não tenho 

controle 

   Tenho controle 

2. Durante o último mês, quanto de controle 

você tem tido sobre esses pensamentos? 

0

0 

2

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

 

 10 

 Nunca    Fiz uma 

tentativa 

3. Durante o último mês, quão perto você 

chegou de uma tentativa de suicídio? 

0

0 

2

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

 

 10 

 Nunca    Extremament

e 

4. Durante o último mês, quanto você tem se 

sentido atormentado por pensamentos sobre 

suicídio? 

0

0 

2

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

 

10 

 Nunca    Extremament

e 
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5.Durante o último mês, quanto seus 

pensamentos suicidas têm interferido na sua 

capacidade de realizar atividades do dia a dia, 

como trabalhar, realizar tarefas de casa ou 

atividades sociais? 

0

0 

2

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

 

        

10 

 

 

 

 

Autoestima (Self-esteem) 

 

Vou fazer uma pergunta. Por favor me diga o quanto você concorda ou 

discorda dela, sendo 1 (não é verdade) e 5 (totalmente verdade) 
 

 

Inventário de Estigma Internalizado de Doença Mental (ISMI) 

Brief version of the Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale 

Eu lerei uma série de afirmações e gostaria que você me indicasse qual escolha 

é mais consistente com sua opinião: discordo fortemente (1), discordo (2), concordo (3), 

ou concordo fortemente (4). Não existem respostas certas ou erradas. É muito 

importante que você responda a todos os itens. A informação fornecida a nós será 

confidencial. 

[ENTRVEVISTADOR: repita as escolhas de resposta a cada duas afirmações] 

 Não é verdade É verdade 

1. Eu tenho 

autoestima elevada. 

1 2 3 4 5 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo Concordo 
totalmente 

1. Sinto-me deslocado neste mundo 

porque tenho um problema de saúde 

mental. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

2. Pessoas com problema de saúde 

mental tendem a serem violentas. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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 Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

totalmente 

12. Estereótipos negativos 

(rotulação, tipificação) sobre 

problema de saúde mental me 

mantêm isolado do mundo 

“normal”. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

13. Estar perto de pessoas que não 

têm problema de saúde mental me 

faz sentir deslocado ou inadequado. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. As pessoas me discriminam 

porque eu tenho um problema de 

saúde mental. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4. Eu evito me aproximar de pessoas 

que não têm problema de saúde 

mental para evitar a rejeição. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Eu me sinto envergonhado ou 

humilhado por ter um 

problema de saúde mental. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

6. As pessoas com problema de 

saúde mental não deveriam casar-se. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. As pessoas com problema de 

saúde mental fazem contribuições 

importantes para a sociedade. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8. Sinto-me inferior em relação às 

pessoas que não possuem problema 

de saúde mental. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9. Eu não interajo socialmente o 

quanto costumava porque posso me 

comportar ou parecer “estranho” 

devido ao meu problema de saúde 

mental. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

10. As pessoas com problema de 

saúde mental não podem viver uma 

vida boa e gratificante. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

11. Eu não falo muito sobre mim 

porque não quero sobrecarregar os 

outros com meu problema de saúde 

mental. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 
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14. Sinto-me confortável sendo visto 

em público com uma pessoa que 

obviamente tenha problema de saúde 

mental. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

15. As pessoas frequentemente são 

condescendentes comigo ou me 

tratam como uma criança, apenas 

porque tenho um problema de saúde 

mental. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

16. Estou desapontado comigo 

mesmo por ter um problema de 

saúde mental. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17. Ter um problema de saúde 

mental estragou a minha vida. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

18. As pessoas podem perceber que 

tenho um problema de saúde mental 

pela minha aparência. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

19. Porque tenho um problema de 

saúde mental, preciso que os outros 

tomem a maioria das decisões por 

mim. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

20. Mantenho-me afastado de 

situações sociais para proteger 

minha família ou amigos de 

situações constrangedoras. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

21. As pessoas que não têm 

problema de saúde mental jamais 

poderiam me compreender. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

22. As pessoas me ignoram ou não 

me levam muito a sério só porque 

tenho um problema de saúde mental. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

23. Não posso contribuir em nada 

com a sociedade porque tenho um 

problema de saúde mental. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Escala De Bem Estar Mental De Warwick-Edinburgh 

(Mental well-being – Warwick-Edinburgh Well-bring Scale - WEMWBS) 

Agora vou ler algumas frases sobre sentimentos e pensamentos. Por favor me diga 

como tem se sentido considerando as últimas duas semanas. 

 

[ENTRVEVISTADOR: leia as sentenças e as opções de resposta a cada duas 

afirmações] 

 

 

 

 

  Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Frequente

mente 

Sempre 

1 Tenho me sentido otimista 

com relação ao futuro. 

     

2 Tenho me sentido útil.      

 Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo Concordo 
totalmente 

24. Viver com um problema de 

saúde mental fez de mim um 

sobrevivente fortalecido. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

25. Ninguém estaria interessado em 

chegar perto de mim porque tenho 

um problema de saúde mental. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

26. De um modo geral, eu sou capaz 

de viver minha vida do jeito como 

eu quero. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

27. Posso ter uma vida boa e plena 

apesar do meu problema de saúde 

mental. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

28. Os outros pensam que não posso 

conquistar muitas coisas na vida 

porque tenho um problema de saúde 

mental. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

29. Os estereótipos sobre as pessoas 

com problemas de saúde mental 

aplicam-se a mim. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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3 Tenho me sentido tranquilo(a).      

4 Tenho me sentido interessado(a) nas 

outras pessoas. 

     

5 Tenho tido energia de sobra.      

6 Tenho lidado bem com os problemas.      

7 Tenho pensado com clareza.      

8 Tenho me sentido bem comigo mesmo(a).      

9 Tenho me sentido próximo(a) às outras 

pessoas. 

     

10 Tenho me sentido confiante.      

11 Tenho sido capaz de tomar 

minhas próprias decisões. 

     

12 Tenho me sentido 

amado(a) [querido(a)]. 

     

13 Tenho me interessado por 

coisas novas. 

     

14 Tenho me sentido alegre.      

 The Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS), Brazilian 

Portuguese version validated by SANTOS, JJA et al (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


