
RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

A violência praticada por indivíduos com transtornos mentais tem despertado um progressivo 

interesse entre profissionais de saúde, autoridades policiais e a população em geral. Acredita-

se que o comportamento violento está associado a fatores contextuais e individuais. Entre os 

primeiros estão incluídos a repressão policial, a disponibilidade e a adequação do tratamento 

psiquiátrico, com o devido suporte familiar. Entre os segundos estão a presença de 

comorbidades, como os transtornos de personalidade, o abuso de álcool e/ou drogas, além da 

falta de aderência ao tratamento e a ausência de insight em relação ao transtorno mental. A 

discussão do suposto risco associado a indivíduos não doentes mentais e aos próprios doentes 

remonta, ao menos de forma melhor estruturada, ao século XIX. Com debates e classificações 

sobre o “grau de perigo” de um agente até o desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

padronizados, com a finalidade de melhorar a validade e a fidedignidade das previsões quanto 

ao risco de violência. A finalidade desses instrumentos é gerar dados confiáveis sobre a 

possibilidade de pacientes cometerem atos violentos sob certas circunstâncias e se realizar um 

exame psiquiátrico forense fidedigno e justo, com um interesse médico e jurídico específico 

nas avaliações periciais dos Exames de Verificação de Cessação de Periculosidade. Tais 

avaliações são obrigatoriamente realizadas em doentes mentais que cometeram crimes, cuja 

decisão judicial foi pela Medida de Segurança, sob tutela do Estado com finalidade 

terapêutica e protetiva. Desse modo, o objetivo dessa dissertação é estudar aspectos 

relacionados ao tema violência e transtornos mentais, sistematizada na forma da escrita de três 

artigos científicos sobre o tema. O primeiro artigo descreve um caso clínico de um paciente 

que manifestou agressividade e violência de forma intensa, o que gerou grande dificuldade no 

seu manejo em ambiente hospitalar, riscos para a equipe de saúde, demais pacientes e danos 

físicos ao patrimônio do hospital. Foram necessárias discussões e estudos, pela especificidade 

do quadro e a sua correta assistência em saúde envolveu diversos cuidados, abordagem 



multidisciplinar e tratamento medicamentoso e não medicamentoso, incluindo-se o uso da 

polifarmácia. O segundo artigo envolveu uma avaliação pormenorizada e ampliada de um 

paciente cumprindo medida de segurança em um hospital forense no qual a equipe que o 

assistia recomendou a desinternação e modificação do seu regime de tratamento. A equipe de 

peritos que avaliou o caso considerou os fatores associados ao risco de violência presentes 

como de elevado risco, desde o não controle clínico de sua patologia a outras situações 

contextuais e relacionais, bem como seu comportamento recente na própria instituição. 

Assim, o laudo pericial esteve em desacordo com a avaliação da equipe assistente, de modo a 

reiterar a importância de uma avaliação independente e objetiva nas análises psiquiátrico-

forenses no sistema penal brasileiro. O terceiro artigo é um estudo transversal em que se 

analisou, de forma sistematizada, uma série de Exames de Verificação de Cessação de 

Periculosidade num intervalo de quatro anos, com a finalidade de se conhecerem quais são os 

fatores mais contributivos para a cessação ou a não cessação de periculosidade, segundo os 

laudos periciais realizados por peritos psiquiatras oficiais. Esse artigo encontrou variáveis 

significativamente associadas à cessação de periculosidade: parecer favorável da equipe 

assistente, ausência de sintomas negativos, ausência de sintomas produtivos, presença de 

insight, presença de suporte social e ausência de abuso de substâncias psicoativas. Também 

foram encontradas variáveis significativamente associadas à não cessação de periculosidade: 

desajuste precoce, ausência de insight, atitudes negativas, sinais de doença mental maior, 

presença de impulsividade, má resposta ao tratamento, presença de planos inexequíveis, 

exposição a fatores desestabilizadores, falta de apoio pessoal e presença de estresse. O 

desenvolvimento de novos instrumentos e a sistematização do exame pericial podem 

contribuir significativamente para a avaliação clínica e para o progresso científico no estudo 

da relação entre violência e transtornos mentais. 


