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Doença mental: mitos e fatos 

Doenças mentais são muito comuns. Também são muito mal compreendidas. As pessoas que têm doenças 
mentais muitas vezes são estigmatizadas por outras pessoas que acham que são condições incomuns. Na 
verdade, doenças mentais podem acometer qualquer pessoa. Conheça os fatos, depois use o seu 
conhecimento para educar outras pessoas e estender suas mãos àquelas pessoas à sua volta que estão 
lutando com doenças mentais.  

Mito: Não há esperança para as pessoas com doenças mentais. 
Fato: Há mais tratamentos, serviços e sistemas de suporte comunitários do que nunca antes, e vários 
outros estão sendo criados. As pessoas com doenças mentais levam vidas ativas e produtivas. 

Mito: Não posso fazer nada por uma pessoa com uma doença mental. 
Fato: Você pode fazer muitas coisas, começando pela maneira como você age e fala. Você pode criar um 
ambiente que desenvolve as energias das pessoas e promove a compreensão. Por exemplo, trate as 
pessoas com doenças mentais com respeito e dignidade, da mesma maneira que trataria qualquer outra 
pessoa. 

Mito: As pessoas com doenças mentais são violentas e imprevisíveis. 
Fato: Na verdade, a grande maioria das pessoas com doenças mentais não são mais violentas do que 
qualquer outra pessoa. As pessoas com doenças mentais são muito mais propensas a serem vítimas de 
crimes. Você provavelmente conhece alguém com uma doença mental e nem percebe ou sabe disso. 

Mito: As doenças mentais não me afetam. 
Fato: As doenças mentais são surpreendentemente comuns, e afetam quase todas as famílias nos Estados 
Unidos. Doenças mentais não discriminam - elas podem afetar qualquer pessoa. 

Mito: As doenças mentais são causadas por uma fraqueza de caráter. 
Fato: Doenças mentais são um produto da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Influencias 
sociais, como a perda de uma pessoa amada ou de um emprego, também podem contribuir para o 
desenvolvimento de vários problemas de saúde mental. 

Mito: Depois que as pessoas desenvolvem doenças mentais, elas nunca mais se recuperam. 
Fato: Os estudos mostram que a maioria das pessoas com doenças mentais melhoram, e muitas delas 
recuperam-se completamente. A recuperação refere-se ao processo no qual as pessoas são capazes de 
viver, trabalhar, aprender, e participar integralmente de suas comunidades. Para algumas pessoas, a 
recuperação é a habilidade de viver uma vida plena e produtiva. Para outras, a recuperação implica na 
redução ou remissão completa dos sintomas. A ciência demonstrou que a esperança tem um papel integral 
na recuperação de uma pessoa.  

Mito: As crianças comportam-se mal ou falham na escola simplesmente para chamar atenção. 
Fato: Problemas de comportamento podem ser sintomas de problemas emocionais, comportamentais ou 
mentais, em vez de serem meramente artifícios para atrair atenção. As crianças podem ter sucesso na 
escola com a devida compreensão, atenção, e serviços de saúde mental. 


