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Recursos para Saúde Mental em Cobb County: 

O estigma relativo à saúde mental e à competência cultural  

Primeira Sessão 

 

Conferencistas 

1. Foster Norman (FN) – Cobb Community Services Board (Serviços para a comunidade do 

Cobb County) 

2. Wendell Fields (WF) – Behavioral Health Link (Conexão para a saúde comportamental) 

3. Belisa Urbina (BU) – Ser Familia, Inc. 

4. Jeffery Earle, LCSW (JE) – Kennesaw State University, Center for Young and Adult 

Addiction and Recovery (Centro de dependências e recuperação para jovens e adultos da 

KSU) 

Moderado por Vicky Harkin (VH) – Kennesaw State University 

Transcrito por Adam Meacham – Kennesaw State University 

 

VH: Introdução às agências e evento.  Hoje, durante essas duas sessões, evocaremos os recursos 

relativos à saúde mental bem como à competência cultural e o estigma que se verifica a esse 

respeito. Ouviremos quatro conferencistas e ao final, teremos as questões. Cada palestrante terá 

10 minutos. Nosso primeiro palestrante é Foster Norman, o Presidente executivo da diretoria de 

serviços comunitários do Cobb County (CEO. Cobb County Community Services Board). 
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FN: Bom dia, preparei um power point e fico aliviado que haja um relógio na parede para me 

monitorar, já que normalmente esta apresentação leva mais de 10 minutos. Sendo assim, passarei 

sobre alguns tópicos vistos nos slides que não serão abordados. 

 

Levante a mão se você ouviu falar dos serviços comunitários do conselho de administração do 

Cobb County (CCCSB). E quantos dentre vocês sabem o que fazemos? Cobb County CSB é um 

termo que se encontra no estatuto da Geórgia, logo somos parte do sistema do Cobb County 

(CSB) e somos cerca de 25 em todo o estado. Somos uma entidade legal e pública. A maior parte 

do nosso financiamento vem de impostos do DBHDD (Department of Behavioral Health and 

Developmental Disability / Departamento para saúde comportamental e dificuldades de 

desenvolvimento), do county ou de Medicaid/Medicare. Em qualquer que seja o ano, há entre 3 e 

4 milhões de americanos sofrendo de problemas de saúde mental e cerca de 10 milhões sofrendo 

de graves problemas de saúde mental. O suicídio encontra-se em décimo lugar quanto às causas 

de morte e em segundo lugar entre as idades de 10 a 34 anos. Todos os dias, há 20 veteranos que 

morrem por suicídio. Problemas graves de saúde mental custam anualmente 193 bilhões. Nossa 

agência opera com um budget de 25 milhões e 320 funcionários em lugares variados no county. 

Nosso objetivo é prover uma rede de segurança aos indivíduos que sofrem de condições relativas 

à saúde mental, dependência ou ainda de deficiências de desenvolvimento intelectual. Somos a 

agência para aqueles que não têm meios para pagar por serviços ou que se encontram sem um 

plano de saúde que consiga pagar a co-participação. Em alguns casos, esses planos equivalem a 

não ter seguro algum. Somos a rede de segurança.  

Se alguém tem um problema de saúde físico e não tem plano de saúde, para onde vai? Para a 

emergência. Quando alguém tem um problema de saúde mental e não tem meios para pagar 
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pelos serviços, para onde se dirige? Para a emergência. Estou aqui para lhes dizer que o CCCSB 

(Serviços comunitários do Cobb County) é o recurso para tais pessoas, seja como rotina ou em 

forma de crise. Provemos um conjunto de serviços que incluem ambulatórios: intensivos, 

programas diários, programas residenciais e programas de crise. Nosso centro de crise relativo à 

saúde comportamental (BH) situa-se perto da clínica de ambulatório e permanece aberto 24 

horas, 7 dias por semana. As pessoas podem vir sem hora marcada; (LEOs  = Law enforcemnt 

officers) os agentes encarregados nos indicam os pacientes. Na nossa clínica ambulatorial, se 

temos um paciente novo, não precisamos marcar hora. Por quê? Para indivíduos com problemas 

de saúde mental ou dependência química (SA), se atingiram um momento no qual precisam de 

ajuga agora, é importante dar-lhes a ajuda necessária em vez de fazê-los esperar até que, muito 

possivelmente, mudem de ideia. Sendo assim, gostaríamos de dizer a todos que vamos ajudá-los, 

e dizemos ainda que venham o mais rápido possível. É neste momento que fazemos uma 

avaliação inicial para determinar os serviços; se alguém necessita de terapia, marcamos hora 

entre 3 e 5 dias e se necessitam ver um psiquiatra para uma avaliação em termos de medicação, 

então nosso objetivo é que voltem dentro de 7 dias para a avaliação inicial.  

 

A Geórgia possui uma linha telefônica para crises em todo o estado e temos um centro de acesso. 

Se você estiver impossibilitado em conseguir ajuda, é possível telefonar e nós encontraremos 

maneiras para ajudá-lo.  

 

VH:  Nosso próximo palestrante é Wendell Fields, um sobrevivente de suicídio e depressão. 

Fields tem 25 anos de experiência coordenando serviços de assistência à saúde para os que lidam 
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com simtomas graves e problemas referentes à saúde mental crônicos, assim como problemas 

com dependências químicas (SA). Trabalha para o DBHDD na Geórgia para os counties da 

região 3, atuando com respostas móveis durante a crise. 

 

WF: Bom dia. Como estão se sentindo hoje? O que acontece se reconhecermos este fato? 

Fechem seus olhos por um instante. Quero que imaginem que são 3 horas da manhã e estão 

dormindo. Em seguida, ouvem um estrondo e vozes, e acordam. Descobrem que um membro da 

família ou alguém próximo está alucinando – está delirante e o som de pancadas refere-se a este 

próximo tentando quebrar um cano aberto porque podem ouvir homenzinhos dentro dos canos, e 

estes homenzinhos não querem sair. E você não sabe o que fazer. Essa pessoa não está 

machucando ninguém nem se auto-lesando, mas está batendo com muita intensidade no cano. O 

que você faz? Abram os olhos. Para quem telefonam? É aqui que entra o sistema de crise móvel, 

bem como o departamento de saúde comportamental (BH) e GCAL, o sistema de crise na 

Geórgia (GA Crisis), a linha telefônica de acesso (access line). Entre esses, há dois tipos de 

serviços que provemos. O primeiro determina que você telefone para um centro e peça ajuda. O 

centro irá perguntar como podemos ajudá-lo. Por exemplo, se o cliente consegue se acalmar, 

então marcamos hora urgente para o dia seguinte. Podemos ainda pedir que coloquem a pessoa 

no telefone para verificar o que está acontencendo do ponto de seu vista. Se o caso for realmente 

complexo, enviamos uma unidade de crise móvel. Estes dirigem-se ao lugar para avaliações. 

Haverá um profissional clínico e às vezes dois, a fim de estabelecer a avaliação. Nesse caso, 

somos profissionais de campo e asseguramos que a área está segura, então coordenamos os 

serviços para ajudar.  
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Esta ligação das 3 da manhã foi da minha mãe, e ela acreditava que deveria libertar as pessoas de 

dentro dos canos. O time veio e verificou o que estava acontecendo com minha mãe. Por vezes, 

trata-se de uma condição química no cérebro e esta pode causar alucinações, outras vezes é 

demência. Assim, o time veio e conversou com minha mãe, ocorre que ela precisava ir para o 

hospital mas não queria ir. O serviço foi coordenado. Quem já ouviu falar de um 10-13? 

Significa que a pessoa vai para o hospital por 3 dias e lá, avaliam-na. Completam uma variedade 

de avaliações e coordenam estes serviços. Trabalhamos 24 horas, 7 dias, 365 dias ao ano e temos 

disponibilidade. Enviamos indivíduos a este serviço constantemente. Quando venho coordenar os 

serviços, também sou o profissional que faz a revisão. Telefono no dia seguinte e pergunto como 

o paciente está passando e como foi a experiência. Fomos corteses e respeituosos? Avisamos dos 

seus direitos? Respeitamos sua etnia, cultura e religião? Oferecemos um plano seguro no caso 

dessa situação se repetir? O serviço ajudou e foi também adequado? Estes são elementos que 

oferecemos e que nos alegram em fazê-lo; os indivíduos que ajudamos também se mostram 

satisfeitos. Ao telefonar para a avaliação, dizem-me que o time foi gentil e cuidadoso e que não 

se sentiram categorizados. As pessoas querem apenas se sentir como seres humanos, caso 

tenham um problema ou não. Nosso número telefônico é 1-800-715-4225. 

 

VH: Estamos oferecendo testes para avaliar depressão e ansiedade no terceiro andar. Dirigimo-

nos agora à nossa sessão sobre competência cultural e estigma sobre a saúde mental (MH). 

Nosso próximo palestrante é Belisa Urbina, que estudou administração na Universidade de Porto 

Rico. Iniciou o programa Ser Familia, que é a principal agência na Geórgia oferecendo serviços 

multidisciplinares coordenados para a família, a sociedade e a saúde mental voltados para 

latinos. Belinda é membro do comitê diretivo do Cobb County 2020 e ex-diretora do diretório 
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executivo regional de Kennestone. Recebeu múlitplos prêmios por seu trabalho em benefício da 

comunidade latina na Geórgia. Está casada há 34 anos, tem 5 filhos e 5 netos.  

 

BU: Bom dia. Ser Familia começou com o objetivo de ajudar aqueles que estavam passando 

dificuldades nas suas relações, visto que não havia nada deste gênero em espanhol. Desenvolveu-

se na medida em que identificamos outros serviços necessários – aulas para pais, serviços para 

famílias, e também serviços relativos à saúde mental, uma das áreas mais complicadas para os 

latinos, já que é difícil encontrar lugares com profissionais proficientes culturalmente e que 

falem espanhol. Temos 4 espaços em Cobb e 2 em Gwinnett.  

 

Por que é vital cuidar dos latinos na comunidade? Porque a população continua crescendo e está 

aqui para ficar. As projeções mostram que os brancos-não hispânicos serão a minoria em torno 

de 2050, negros não-hispânicos continuarão em torno de 12% e que a população asiática crescerá 

em torno de 8%, mas que a população hispânica crescerá além de 30%. Aqui na Geórgia, a 

Comissão Regional de Atlanta nos tem infomado que a população hispânica terá um crescimento 

de 153% em torno de 2040 e que em alguns counties a maioria será hispânica. Em Cobb County, 

em 2040, 1 em 4 residentes será latino, principalmente da segunda geração. 85% das crianças 

hispânicas são cidadãos ou residentes, em suma, estão aqui para ficar. São parte da nossa fibra 

social. Pensa-se, com frequência, que pessoas de outras culturas devem se assimilar, mas a ideia 

não é assimilar mas aculturar-se – o que significa, por exemplo, que não deixarei de ser porto-

riquenha, latina e que sou muito orgulhosa disso. Adoro meu sotaque que indica meu estilo e 

quando falo, tenho prazer. Ao mesmo tempo, Paulding County é a minha casa. Planejo continuar 
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morando lá para o resto da minha vida, então quero transformar Paulding county no melhor lugar 

possível; meus 5 netos são nativos da Geórgia. Além disso, é importante notar que os Estados 

Unidos não são um melting pot, mas sim um mosaico ou uma salada (salad bowl). Não 

precisamos ser os mesmos, iguais. Precisamos manter as características de quem somos e juntos 

neste mosaico (salad bowl). Dessa forma, construiremos uma sociedade mais forte, com 

cidadãos mais resilientes, e com melhores oportunidades para brilhar.  

Quando uma família se muda para os Estados Unidos, há frequentemente um período de 

descompensação, enquanto as crianças estão se aculturando mais rapidamente e os pais perderam 

o sistema de apoio que tinham – estes fatos podem causar dificuldades dentro das famílias, 

resultando em problemas de disfunção e de saúde mental. Vemos muito disso com os jovens 

latinos. 43% da juventude latina na Geórgia afirma que sente tristeza ou falta de esperança e que 

tal condição prejudica suas atividades cotidianas. Para o restante da população, 27% deste 

sintoma ocorre entre os brancos e 28% entre os estudantes negros. Uma entre cinco meninas 

latinas fará eventualmente uma tentativa de suicídio. É assustador pois muitas vezes as pessoas 

não irão perceber; estas adolescentes irão usar “ meios ineficazes” – medicamentos ou outras 

coisas que, felizmente, não lhes permitirão completar a tentativa, mas isso também quer dizer 

que os indivíduos não saberão até que seja tarde demais. 23% dos adolescentes latinos na 

Geórgia tem um plano de suicídio.   

 

Temos que cuidar desses jovens de forma que conectemos com a sua cultura e a sua língua. 

Perguntam-me a razão pela qual oferecemos serviços em espanhol, visto que a maioria dos 

jovens fala inglês, mas com frequência, não percebemos que os sentimentos e emoções 

acontecem em uma dada língua.  
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Trabalhamos com adolescentes latinos há 16 anos, e neste percurso notamos que quando a 

situação se torna dura e desesperadora, é o espanhol que vem à tona e o sotaque espanhol de um 

país que estes adolescentes nunca visitaram. Uma orientadora me contou sobre um cliente que 

expõe um sotaque forte da Venezuela a cada vez que se torna emotivo. Cada um dos 

funcionários contará a mesma história. Sendo assim, é essencial que prestemos atenção a essas 

características culturais. Para os que são mais velhos e nasceram em outro país, as relações 

acontecem em línguas. Minha relação com meu marido se dá em espanhol – mesmo que ambos 

sejamos bilíngues. Podemos falar, por exemplo, com um vendedor em inglês, mas quando é o 

momento de se tomar a decisão, esta será feita em espanhol, pois se trata da relação que temos 

um com outro, não a relação que estabelecemos com o vendedor. Logo, é importante manter 

estes serviços na língua dos clientes. Entretanto, não temos funcionários suficientes com os 

números que estamos lidando. A área metropolitana de Atlanta registra quase 700.000 latinos, e 

nós temos 70 funcionários credenciados – e ainda 5 psicólogos que falam espanhol. Temos um 

número muito baixo de funcionários e ocorre que não percebemos motivação vinda das entidades 

para tomar essas decisões cujo fim consiste em encontrar novos funcionários, empregá-los e dar 

poder aos novos a ajudar aos latinos se forem bilíngues. Será necessário nos reunirmos para que 

possamos efetivar mudanças que modifiquem os resultados para estes jovens latinos, a fim de 

que se tornem quem devem ser, ou seja, membros de valor em nossa sociedade. E ainda para que 

não haja uma futura crise, que já está pairando sobre nós, sobretudo se negligenciarmos os 

jovens latinos.  

 

VH: Nosso último palestrante dessa manhã é Jeff Earle, orientador e especialista em 

dependências químicas desde 2016, do Centro de dependências e recuperação para jovens e 
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adultos da KSU (Center for Young and Adult Addiction and Recovery) aqui na KSU. Trabalhou 

neste campo por 9 anos em vários centros de tratamento na área metropolitana de Atlanta.  

 

JE: Vou falar sobre um grande problema – o estigma a respeito da saúde mental. Mais de 40%  

dos indivíduos com graves problemas de saúde mental não procuram tratamento. 

Aproximadamente 1/5 dos pacientes abandonam tratamento prematuramente, sendo que cerca de 

70% dos abandonos ocorrem entre a primeira e segunda visitas. Mais de 40% das pessoas que 

tomam anti-psicóticos não seguem o regime medicado, o que aumenta as hospitalizações em 3 

vezes – um custo equivalente a 800 mil em todo o mundo. Há vários fatores para tais problemas, 

mas o maior deles é o estigma em torno da saúde mental. A definição de estigma aponta para a 

existência de uma marca negativa associada a uma circunstância particular, qualidade ou pessoa. 

Trata-se aqui da palavra nebulosa – estigma. O indivíduo fica marcado com um grande X: menos 

do que, inferior, incompetente. Se adicionarmos condições de saúde mental, perigoso e violento. 

Há dois tipos relativos a essa situação: o estigma público e o auto-estigma. Em relação ao 

estigma público, ocorre que o indivíduo torna-se indesejável socialmente. 58% dos indivíduos 

não deseja alguém com problemas de saúde mental no seu local de trabalho. Vocês pensam que 

este fator poderia afetar o empregador? 68% dos indivíduos não quer alguém com problemas de 

saúde mental na sua família. Esta é a percepção geral da sociedade. O verdadeiro problema 

acontece quando adaptamos nossas percepções e o estigma público se torna um auto-estigma 

internalizado. Assim, ao invés da sociedade acreditar que sou inadequado, eu me sinto 

inadequado e talvez não mereça tratamento. “Qual é então o objetivo?” Sou o que sou” e assim 

por diante porque acredito no que o público tem me dito desde que nasci. 57% dos indivíduos 

que foram acessados acreditam que são cuidadosos e solidários em relação àqueles com 
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condições de saúde mental, mas somente 25% dos indivíduos com estas condições concordam 

com esta afirmação, logo há uma dissociação entre esses dois grupos. Se perguntarmos se as 

pessoas com condições relativas à saúde mental necessitam de tratamento, todos responderão 

afirmativamente, mas se perguntarmos aos indivíduos com diagnósticos esta mesma questão, a 

resposta será: “Sim, MAS não quero que vocês me categorizem como tal.” En seguida, estes se 

retraem e não acreditam que a sociedade de fato se preocupa.  

 

O estigma não somente prejudica as pessoas com tais condições médicas (MI),  prejudica a 

família. Entre 25 e 50% dos membros familiares acreditam que a relação que têm com o membro 

com condições mentais médicas (MI) deve se manter encoberta ou pode se tornar uma fonte de 

vergonha para a família. Assim, o estigma cria uma atmosfera de ocultação. Não desejo ser 

categorizado, logo não digo nada. E as famílilas escolhem lidar com o problema a fim de não 

arriscar carregar um estigma. A vergonha familiar é 40 vezes mais prevalente em famílias nas 

quais um membro apresenta uma condição de saúde mental do que alguém que tem câncer ou 

uma doença física. Tal fato leva as famílias a ocultar ainda mais o problema, pois não querem 

viver com vergonha ou culpa. Uma outra estatística demonstra que a sociedade culpa, com 

frequência, os pais quando uma criança tem uma condição relativa à saúde mental. 

Costumávamos acreditar que a falta de atenção dos pais causava problemas de saúde mental nos 

filhos, mas no momento em que os médicos passaram a considerar outros fatores, o pensamento 

mudou para algo como é ‘ainda a culpa dos pais’ devido à genética. Criação dos pais ou maus 

genes, de qualquer forma, ainda assim é a culpa dos pais. Nenhum pai quer esta carga.  
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Filhos de pessoas com problemas de saúde mental podem ser vistos de certa forma como 

contaminados pelos pais. Nenhuma criança quer falar sobre o pai que sofre de depressão ou a 

mãe que é esquizofrênica. O resultado traduz-se em ainda mais vergonha e desejo de encobrir o 

problema. Uma entrevista com 178 membros familiares indicou que 25% destes se preocupavam 

em ser considerados culpados pela saúde mental de um membro da famíia.  

Vamos tentar procurar soluções. Todos estes programas são concebidos para terminar com a 

discriminação geral, e dentro de um limite eles o fazem, entretanto o auto-estigma continua 

existindo. Nenhum desses fatores pode mudar o indivíduo. Podemos facilitar conseguir um 

emprego de forma que meu chefe não me despeça por ter um problema de saúde mental, mas 

internamente, esse chefe ainda está me julgando. A verdadeira solução é agir como estamos 

fazendo hoje, temos que nos tornar mais educados para indicar os problemas reais – e que nem 

os pais ou as crianças têm culpa. É um fato que acontece e com o qual se precisa lidar – não algo 

que deve trazer vergonha ou resultar em uma emblemática marca em vermelho no peito do 

indivíduo. E o problema também não termina com a educação pública, seja porque a grande 

maioria dos indivíduos não se apresenta, o que nos deixa a responsabilidade do que aprendemos 

hoje para ser compartilhada. As pessoas têm medo em ser identificadas. Sendo assim, tentam ser 

parte integrante e por consequência, aceitos socialmente, mas descobrem que não o conseguem 

ser, visto que o problema que enfrentam necessita tratamento e não estimagtização.  
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