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A psiquiatrização do jovem autor de ato 
infracional 
 
• No momento em que trabalhamos na direção da desinstitucionalização dos 

Manicômios Judiciários e da construção efetiva da Reforma em Saúde 
Mental nesse campo mais árduo e tardio da Reforma - o das suas interfaces 
com a justiça -, nos defrontamos curiosamente no campo da infância e da 
juventude com alguns processos em que a composição justiça e "saúde 
mental" tem operado exatamente na contramão tanto das diretrizes das 
Políticas de Saúde Mental quanto nas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

• Ou seja, o controle social dos jovens e especialmente daqueles autores de 
ato infracional no Brasil tem se revestido de crescentes processos de 
psiquiatrização, além dos já conhecidos processos de criminalização, como 
as propostas de redução da idade penal. 

 



ECA 

• "o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e com 
transtorno mental, inclusive o decorrente do uso de álcool e outras 
drogas, será inserido no atendimento de assistência integral à saúde 
mental, preferencialmente na rede SUS extra- -hospitalar."  

• "o adolescente deverá ser avaliado e acompanhado, de acordo com a 
sua singularidade, sob a responsabilidade de grupo Inter setorial, 
composto pelas equipes técnicas do programa de atendimento e da 
rede de assistência à saúde, para a elaboração e execução da 
terapêutica, em conformidade com o plano individual."  



Reflexão  

• Um adolescente, para o poder público, parece só existir como ser humano 
quando pratica um ato infracional e entra nesse circuito. Lembramos de 
demandas em saúde de crianças de 6, 7 anos e que não são atendidas, é 
uma situação tida como normal; como se a não realização do pré-natal 
fosse também uma situação normal, ou ainda a falta de acompanhamento 
de alimentação, dentre outras modalidades de atenção à saúde. Como se 
tudo fosse normal e a criança não tivesse direito algum. No entanto, 
quando essa criança completa 12 anos e pratica um ato que é considerado 
infracional diante do sistema da Justiça, é apenas nesse momento que o 
adolescente ganha visibilidade diante do Estado.  

• (Eduardo Dias de Souza Ferreira 
Promotor de Justiça) 



Reflexão: 

• Para ilustrar, ainda, a invisibilidade que muitas crianças e 
adolescentes têm diante do Estado, cito o caso dos meninos em 
situação de rua. Quando analisou o caso da morte de uma criança de 
rua, o Jurista Antônio Augusto Cansado Trindade, presidente da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e professor da Universidade 
Federal de Minas Gerais, juntamente com toda a corte, afirmou: 
"essas crianças sequer nasceram porque elas sequer existiram". 



PREVENÇÃO 

• Diante disso, é necessário dar relevância à dimensão da prevenção na 
saúde.  

• Como é que vamos discutir a questão da Saúde Mental no sistema de 
medidas socioeducativas se não verificarmos que a Saúde Mental, dentro 
da política de Saúde, é a prima pobre? 

• Dentro das próprias faculdades, se fizermos um levantamento, quantos 
estudantes de Medicina, por exemplo, escolhem fazer Psiquiatria?  

• Quantos desses vão fazer Psiquiatria Infantil?  

• Outro aspecto é o da implementação das Reformas Sanitária e em Saúde 
Mental que não chegam a impactar do mesmo modo a formação dos 
profissionais de Saúde.  



PREVENÇÃO 

• Direito é superestrutura, quem dá o conteúdo para o Direito são as 
relações sociais e as tensões. Agora, se esta discussão não for feita na 
Psicologia, na Medicina, na Sociologia, na Antropologia, vamos 
continuar aplicando a lei com essas lacunas, interpretando e tendo de 
enfrentar o dia-a- -dia, que é muito concreto. 

• Precariedade na prevenção: comportamento, drogadicção; educação, 
direito, família 

 



Características desenvolvimentais 

• O estado de agitação da adolescência é algumas vezes confundido 
com psicopatologia, como também pode ser exacerbado por algum 
distúrbio subjacente que já estava presente, mas pouco evidente até 
então. No entanto, não se pode ignorar que as dificuldades 
psicológicas na adolescência podem evoluir para transtornos 
psiquiátricos na vida adulta (Petersen e cols., 1993). 



• Um transtorno de conduta na adolescência, por exemplo, pode ser 
confundido com comportamentos inadequados, típicos dessa fase 
marcada pela instabilidade emocional e por várias mudanças no 
corpo que repercutem diretamente na evolução da personalidade.  



Transtorno de Conduta 

• Crianças e adolescentes que apresentam um modo repetitivo e 
persistente de comportamentos violentos, agressivos ou desafiadores 
por um período de no mínimo seis meses – com níveis excessivos de 
brigas, crueldade com pessoas e animais, destruição de propriedade, 
roubo, e outras sérias violações de regras – são diagnosticados, 
segundo a Classificação dos Transtornos Mentais e de 
Comportamento (CID-10) (OMS, 1993) e o Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-IV-TR (APA, 2001), com 
transtorno de conduta. 



• Além do Transtorno de Conduta, há vários transtornos mentais, que 
tornam os adolescentes menos capazes ainda de entender o caráter 
ilícito de seus comportamentos delituosos. Nessa situação, não é 
possível nem a aplicação da medida socioeducativa que incumbe aos 
jovens que cometem atos infracionais. Nesses casos de transtornos 
mentais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) prevê 
medidas de proteção (art. 101, V) com requisição de tratamento 
médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial.  



Principais Transtornos  

• a) Transtornos de humor: que incluem as doenças depressivas, comuns na 
adolescência em suas mais variáveis formas de manifestação, tais como o 
humor deprimido (tristeza), acentuada irritabilidade, insônia ou excesso de 
sono, perda ou ganho de peso, desinteresse em atividades rotineiras, entre 
outras; 

• b) Transtornos do uso de substâncias psicoativas: que é um 
comportamento bastante comum observado na adolescência, decorrente 
da própria instabilidade emocional e da tentativa de ser aceito por um 
grupo, vivenciadas pelo jovem neste período; obsessivo-compulsivo; 

• d) Transtornos psicóticos: caracterizados pelo prejuízo nítido do teste da 
realidade, pela conduta bizarra, desorganizada, catatônica, além dos 
delírios e alucinações. 

 



Fatores que Predispõem o Adolescente 
ao Comportamento Violento 
• De acordo com alguns autores, crianças de classes sociais 

desfavorecidas, com déficits intelectuais e de atenção, que possuem 
apenas um dos pais, que foram negligenciadas ou fisicamente 
abusadas e que possuem problemas escolares constituem um grupo 
de risco para o desenvolvimento de comportamentos violentos 
(Arreguy, 2010; Cartagena e cols., 2010; Gomides, 2009; Kaplan & 
Sadoc, 2007). Entretanto, também já foi observado que um número 
significantemente grande de crianças que se encontravam sob as 
mesmas condições de vida, de vitimização e de déficits, não se 
engajaram nesses tipos de comportamentos. Pelo contrário, essas 
crianças tornaram-se adultos produtivos e pró-sociais (Bartol, 2008; 
Lösel & Bender, 2003). 



Fatores familiares e situacionais: 

• Ser vítima de maus tratos, de abuso físico e psicológico; ser filho de 
pais ausentes; falta de competência parental; ter irmãos com 
problemas de conduta; fácil acesso às armas e às drogas psicoativas; 
ter apresentado comportamentos delituosos anteriormente; histórico 
de várias fugas da escola e baixo desempenho escolar (Bailey & 
Whittle, 2004; Bartol, 2008; Cartagena e cols., 2010; Farrington, 2003; 
Farrington & Loeber, 2000; Heide, 1997; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & 
Lozano, 2002; Craidy, 1998; Mclaughlin, Daniel & Joost, 2000; 
Pacheco & Hutz, 2009). 



Fatores sociais 

• Morar em bairro violento; fazer parte de uma gangue que pratica 
violência; ser testemunha de violência; escolas despreparadas para 
receber os jovens e para lidar com o bullying; a desigualdade de 
oportunidades em termos de acesso aos sistemas de saúde, de 
educação, de lazer, de trabalho e de bem estar social; falta de 
políticas públicas (Krug e cols., 2002; Farrington & Loeber, 2000). 

 
 



Fatores genéticos e vulnerabilidade 
biológica: 
• Influências hereditárias; lesões e complicações associadas à gravidez 

e ao parto, que poderiam produzir danos neurológicos, que, por sua 
vez, poderiam levar à violência; possuir frequências cardíacas baixas – 
estudadas principalmente entre os meninos – que estão associadas à 
busca de emoções e situações de risco, ambas as características 
podem predispor os meninos à agressão e à violência na tentativa de 
aumentar os níveis de estímulo e excitação (Farrington, 2003; Flores, 
2002; Heide, 1997; Ortiz & Raine, 2004). 



Fatores de personalidade: 

• Baixa autoestima; autoimagem negativa; depressão; baixo nível 
intelectual; impulsividade; falta de habilidades sociais e interpessoais; 
problemas de atenção; nervosismo e ansiedade; pouco juízo crítico; 
tédio; raiva e ressentimentos; poucos recursos eficientes para 
enfrentar situações mais complexas; autocentramento; transtornos 
de personalidade, especialmente o transtorno de conduta, ou 
sintomas de transtorno psicótico; ideações suicidas (Cartagena e cols., 
2010; Hill- -Smith, Hugo, Hughes, Fonagy & Hartman, 2002; Tarolla, 
Wagner, Rabinowitzv & Tubman, 2002). 



Estratégias para a equipe 

• Como enfrentar a questão do transtorno mental em adolescentes que 
cometem ato infracional? 

• Qual a articulação da equipe? 

• O judiciário? 

• Terrorismo ou socioeducação? 

• Qual a postura do profissional? 
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