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A psicopatologia estuda o foco clinico e psiquiátrico, encontram em suas bases as 
disciplinas biológicas e as neurociências, por essa necessidade não deixa de ser 
importante a clareza do conhecimento sobre tal área da psicologia, sendo evidentes 
estudos que comprovem transtornos mentais em alguns casos, visto que, não é um 
assunto muito presente no cotidiano, levando em consideração a analise de 
comportamentos, a temática instiga a curiosidade sobre transtornos 
psicopatológicos, muito abordado em livres e filmes como, Shame e Exorcismo de 
Emily Rose, embasado de forma geral, a psicopatologia, religião, e estudos 
psicológicos, traçando comportamento e ações de indivíduos com problemas de 
origem psicológica, envolvendo a questão de religião que visa como algo de origem 
espiritual e abertamente o meio jurídico, abordando a negligência de ajuda 
psicológica e médica. Visto que a temática apresentada é de grande importância ao 
conhecimento e a vida cotidiana; com base no aumento de pessoas com transtornos 
psicológicos, procura-se entender tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto 
jurídico, a relevância da temática, a importância de diagnosticar um indivíduo com 
transtornos psicológicos e ressaltar a importância no âmbito jurídico que visa como 
negligência de ajuda médica, segundo Art. 951, CC, Quanto ao método hipotético 
dedutivo, pois parte de uma observação particular e não existe justificativa lógica 
para a sua existência a todos os casos. Há sempre o entendimento de 
acontecimentos ainda não observados do passado ou fatos futuros virem a 
contradizer a conclusão, porque é um fato não lógico, existe ainda duvidas e 
variadas visões sobre o assunto abordado. O resultado esperado com este artigo é a 
apresentação do tema como enfoque nos debates sobre o tema abordado, visando a 
abertura da visão atual sobre a temática, assim evidenciando duvidas sobre o 
assunto. 
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