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Contextualização

A Estigmatização das Pessoas com Doenças Mentais (DM) leva 

a Consequências Negativas: não - aceitação da doença, 

diminuição da procura dos cuidados de saúde, oferta de cuidados 

de saúde precários, reduzidas oportunidades de ensino e 

emprego, falta de moradia. 

Citação: 



Contextualização

• Estigma e Discriminação Contra as Pessoas Com Doença Mental 
(PCDM) Ainda Constitui Grande Problema de Saúde Pública;

• Estigma e Discriminação Contra PCDM Pode Ser Subtil ou Óbvio  
(Não Importa a Magnitude, Sempre é Prejudicial).

• > 50% das PCDM Não Recebem o Tratamento ou Ajuda Para a 
Sua Doença Mental; 

• Geralmente, as PCDM Evitam ou Retardam a Procura de 
Tratamento Devido: 1) Ser Tratado de Forma Diferente; 2) Medo de 
Perder o Emprego/Meios de Subsistência.

(APA, 04/October/2022)



Estigma e Discriminação Contra as Pessoas 
Com DM no Centro de Moçambique

• Inquérito Comunitário de 2019 em Manica e Sofala (n=2933):
– Cerca de 70% dos inquiridos respondeu "definitivamente não 

aceitaria ter um amigo com DM”.
– > 92% “não aceitariam ter alguém com DM para cuidar de suas 

crianças”. 
– > 64% dos participantes respondeu "concordar completamente" ou

"um pouco" que a “DM é causada por feitiço ou maldição colocada em 
alguém”. 

– Pelo menos 90% dos participantes discordou que "é possível apanhar 
DM por tratar ou ajudar alguém que esteja com problemas mentais"; 

(Zhang et al., 2019)



Materiais e Métodos

→ Estudo Transversal Exploratório,

→ Profissionais de saúde dos CPS, Cidade da Beira, Sofala (CS Ponta Gêa, CS 

Macurungo);

→ Periódo: Fevereiro/2022 - Março de 2022;

→ Escala de Avaliação de Estigma (MICA) Traduzida e Adaptada: Escala 

Original (alfa de Cronbach = 0,72). 

(Zhang et al., 2019)



Escala de Avaliação-MICA



Resultados (1)



Resultados (2)



Resultados (3)

ü>50% dos entrevistados apresentaram atitudes

estigmatizantes em relação as pessoas com DM ao

concordar que “as pessoas com uma doença mental grave são

mais perigosas do que nunca”; “não se espera que os clínicos gerais

concluam uma avaliação completa de pessoas com sintomas

psiquiátricos, pois podem ser encaminhadas a um psiquiatra”.



Resultados (4)

üPor outro lado, nota se uma contrariedade, ao verbalizar um

nível de conhecimento adequado, em >de 50% dos participantes,

ao concordar “é importante que qualquer profissional de

saúde/assistência social que apoie uma pessoa com doença mental

também garanta que sua saúde física seja avaliada”.



Discussão (1)

Os resultados obtidos corroboram com o estudo realizado por Kohrt et all

(2018) ao concluir que atitudes negativas e outras formas de estigma

entre profissionais de saúde contra pessoas com DM são generalizadas,

incluindo crenças de que pessoas com DM são violentas, são culpadas

por suas doenças, que elas só podem ser tratadas por especialistas.



Discussão (2)

> 50% dos participantes demostrataram nivel de

conhecimento adequado, ao verbalizar que é importante

apoiar uma pessoa com DM. Estes resultados vão de

acordo com estudo realizado por Muthemba (2015),ao

encontrar uma associação significativamente positiva dos

sujeitos inqueridos, responderam que era importante

ajudar pessoas com DM.



Conclusão

ü A maioria dos participantes demonstrou atitudes e práticas estigmatizantes

perante indivíduos com DM, apesar de apresentar algum conhecimento

adequado sobre a necessidade de avaliar a saúde física das pessoas com DM.

ü Recomendável a realização de mais estudos exploratórios dos factores de risco

para os comportamentos estigmatizantes pelos profissionais de saúde para as

PCDM

ü Recomendável o desenho de estratégias de redução do estigma para as DM

direcionadas a todos os profissionais de saúde nos CPS.



Dúvidas?

Comentários?

Muito Obrigado.


