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RESUMO

Com o movimento da luta antimanicomial e a desospitalização proveniente da reforma
psiquiátrica, a família assumiu um papel fundamental no cuidado ao paciente com transtorno
mental. Evidencia-se a necessidade de compreender quais os impactos que o cuidado
desse paciente pode gerar na família e como têm sido as ações de cuidado e promoção em
saúde junto a estes familiares. Este trabalho teve como objetivo levantar quais as
repercussões geradas nos familiares de pacientes com transtornos mentais, suas
necessidades e acesso a intervenções nos serviços de saúde. A pesquisa bibliográfica foi
realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na Literatura Latino
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com descritores específicos e
critérios de inclusão que selecionavam artigos científicos disponíveis na íntegra
gratuitamente online em língua portuguesa e publicados a partir de 2014. Foram
selecionados 10 artigos, que foram lidos a partir de um roteiro elaborado pela pesquisadora,
organizados em quadros de acordo com este e analisados em seu conteúdo. Os resultados
indicaram que esses familiares sofrem sobrecargas físicas, psicológicas e sociais e a
necessidade do desenvolvimento de estratégias de intervenção para apoio e suporte dos
mesmos. Apesar de a literatura reiterar a sobrecarga destes familiares e de as políticas
públicas preconizarem seu cuidado, evidenciou-se a escassez de ações dos serviços de
saúde que atendam efetivamente as necessidades das famílias.

Palavras-chave: Transtornos mentais. Cuidadores. Saúde Mental.

ABSTRACT

With the anti-asylum movement and the deinstitutionalization resulting from the
Mental Health Reform, the family has taken over a fundamental role in the care of
patients suffering from mental disorders. The need to understand the impacts caring
for these patients have in their families and how care actions to promote health for
these families have been addressed is evidenced. The objective of this paper was to
research the consequences suffered by family members of the patients suffering
from mental disorders, their needs and access to health services. The bibliographic
research was carried out on the Virtual Health Library (VHL) and the Latin American
and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) databases. Specific
descriptors and inclusion criteria were used to select available online scientific
papers, in full and free of charge, in Portuguese and published as of 2014. 10 papers
were selected, read based on a script prepared by the researcher, organized in
tables and their contents analyzed. Results demonstrated these family members
suffer physical, psychological and social stress and the importance of developing
intervention strategies to give them support. Despite the fact that the literature
reiterates the stress these family members suffer and that public policies preconize
their care, a lack of health services that effectively meet the needs of these families
was evidenced.

Key words: Mental Disorders. Care takers. Mental health.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Reforma psiquiátrica e Políticas Públicas em Saúde Mental
A

concepção

de

‘loucura’

passou

por

um

longo

caminho

de

desenvolvimento, incluindo a forma como os ‘loucos’ eram vistos e tratados pela
sociedade, até se chegar ao conceito de Saúde Mental atual.
Primitivamente, a loucura era considerada algo do campo do sagrado, uma
possessão demoníaca, sendo necessário expulsar o demônio do corpo do doente
para curá-lo. Na Idade clássica, o louco passou a ser um nômade, como citou
Foucault (1972) em sua obra História da Loucura na Idade Clássica. Os loucos eram
capturados e levados nos navios, os marinheiros os deixavam em locais distantes do
de sua partida; outros eram presos em hospedarias, mas não se sabe exatamente
qual o critério que determinava o tratamento deles.
Em meados do século XVII, o louco passou a ser visto como alguém que
apresentava riscos para a sociedade, tal como os criminosos, o miserável e o
feiticeiro, e passaram a ser internados, retirados do convívio social. Em 1656, o rei
da França criou os hospitais gerais, que passaram a cumprir a função de ordem
social e política, diferente dos antigos modelos, que eram instituição de caridade,
semelhantes a hospedarias (AMARANTE, 2007). Médicos passaram a atuar nestes
hospitais com o objetivo de adequá-los às novas formas de trabalho, que vinha
sofrendo alterações desde a Revolução Francesa. Com isso, o hospital passou a ser
medicalizado e transformado em instituição médica.
A obra de Pinel representou um grande marco para que a loucura passasse
a ser tratada como prática médica. Pinel se tornou diretor de uma instituição pública
de beneficência, sendo este o primeiro passo para a reforma da instituição hospitalar
e para a fundação da psiquiatra e do hospital psiquiátrico.
Pinel criou o termo “alienismo mental”, uma vez que acreditava que a
loucura era um distúrbio no âmbito das paixões, no qual o indivíduo era considerado
um alienado, alguém fora da realidade, ou seja, incapaz de perceber a realidade e
controlar suas próprias vontades e desejos. Os pacientes eram internados em um
espaço onde o isolamento era fundamental, dentre outros motivos, para a
observação da sucessão de sintomas para descrevê-los. Também tinha o objetivo
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de privá-los de causas que pudessem estar no meio social. Segundo Amarante
(2007, p. 38), o isolamento também possuía a função de tratamento:
“O tratamento moral consistia na soma de princípios e medidas que,
impostos aos alienados, pretendiam reeducar a mente, afastar os
delírios e ilusões e chamar a consciência à realidade e o hospital
enquanto instituição disciplinar seria ele próprio, uma instituição
terapêutica”.

No Brasil, até o século XIX, os loucos eram acolhidos pela sociedade e só
recolhidos quando se mostravam agressivos. A partir deste período, foram criados
hospitais/asilos, importados da experiência europeia. Eram a princípio ligados às
entidades religiosas, que ficavam encarregadas do cuidado à população mais
necessitada nas Santas Casas. Os loucos eram reclusos nos porões e submetidos
à camisa de força e maus tratos.
Em 1852, foi criado no Brasil o primeiro hospício, Pedro II, no Rio de Janeiro.
Ele surgiu no contexto em que as questões da sociedade eram tratadas como caso
de polícia e os que ameaçavam a ordem e a paz social eram reclusos em prisões.
Assim, o hospício também vem ao encontro desta necessidade, sendo os loucos
reclusos, tratados sob constante vigilância e maus tratos, “limpando” as cidades,
deixando de representar qualquer tipo de ameaça (ROSA, 2011). Em seu estatuto,
eram permitidos os seguintes meios de repressão para levar os alienados à
obediência: a privação de visitas, passeios e quaisquer outros recreios; a diminuição
de alimentos, dentro de limites prescritos; a reclusão na solitária, com a cama e os
alimentos que o respectivo clínico prescrevesse, não excedendo dois dias cada vez
que for aplicada; o colete de força com reclusão ou sem ela; os banhos de
emborcações, que só podiam ser empregados pela primeira vez na presença do
respectivo clínico, e nas subsequentes, pelo tempo que ele designasse.
Nos anos 70, em Trieste, na Itália, aconteceu uma proposta de reforma do
hospital psiquiátrico que influenciaria muitas outras até hoje, sendo feita por Franco
Basaglia, onde foram fechados pavilhões dos hospitais e enfermarias psiquiátricas e
foram criados serviços substitutivos ao modelo manicomial.
Esses serviços foram baseados inicialmente nas comunidades terapêuticas
e na psicoterapia institucional. Os primeiros foram os Centros de Saúde Mental
(CSM), distribuídos por regiões pelo território. Esses serviços não tinham como
objetivo dar continuidade ao tratamento após internação, ou caso houvesse
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necessidade, retornar a internação, mas sim seriam responsáveis pelo cuidado
integral das necessidades do paciente.
Esses centros atuavam não somente no cuidado, mas na mudança da forma
de se pensar o sofrimento mental, reestabelecendo o lugar da loucura na sociedade,
que era até então relacionada ao erro, à periculosidade, à insensatez e à
incapacidade. Buscavam, assim, inserir os pacientes no trabalho e nas produções
sociais (teatros e grupos musicais).
A reforma vem se desenvolvendo no Brasil há várias décadas, mas teve seu
grande estopim com a crise da Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM), onde
os funcionários iniciaram uma greve, que deu início a uma grande crise, devido às
denúncias sobre as condições de trabalho e de tratamento oferecidas nos hospitais.
O movimento tomou proporções nacionais no âmbito da Saúde Mental,
mantendo-se em destaque e mobilizando diversos movimentos, buscando
mudanças nas condições de trabalho e transformações na assistência à população e
humanização dos serviços. Entre os principais movimentos, destacaram-se a
Conferência Nacional de Saúde Mental e o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores
da Saúde Mental, realizado em 1987, no qual foi constituído o lema “por uma
sociedade sem manicômios”.
Em 1988, foi criada a Constituição Federal, na qual fica estabelecida a
saúde como direito de todos e dever do Estado. Em 1990, o Congresso Nacional
aprovou a Lei orgânica da Saúde, que regulamentou o Sistema Único de Saúde
(SUS). Em 2001, foi sancionada a lei que assegurava os direitos relacionados à
Saúde Mental, como mudanças no modelo de tratamento, buscando um menor
isolamento e maior convívio com a família e a sociedade. Em meio a estes
movimentos de mudança na realidade da saúde mental, foram criadas políticas e
uma rede de apoio/atendimento a estes usuários e suas famílias.
Em 2011, foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), visando à
criação, ampliação e articulação desses pontos de atenção aos pacientes com
sofrimento ou transtorno mental ou com necessidades decorrentes do uso de
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como objetivo articular e
integrar os serviços das redes de atenção psicossocial no território, ampliar o acesso
da população, favorecendo os vínculos dos usuários e suas famílias aos serviços.
RAPS é constituída pela Rede Básica em Saúde (Unidade Básica de Saúde,
Estratégia Saúde da Família); Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Consultório na
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Rua, Apoio aos Serviços do Componente Atenção Residencial de Caráter
Transitório, Centro de Convivência e Cultura, Atenção Psicossocial Estratégica,
(Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades),
Residencial de Caráter Transitório (Unidade de Acolhimento, Serviço de Atenção em
Regime Residencial), Atenção Hospitalar (Enfermaria Especializada em Hospital
Geral, Serviço Hospitalar de Referência), Estratégias de Desinstitucionalização
(Serviços Residenciais Terapêuticos, Programa de Volta para Casa) e Estratégia de
Reabilitação

Psicossocial

(Iniciativas

de

Geração

de

Trabalho

e

Renda,

Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais).

1.2 Família e Saúde Mental

A família tem uma grande importância na sociedade e no modo de vida do
indivíduo. Segundo Vilhena (2005) a família pode ser vista sob vários ângulos, mas
em um contexto geral, se torna local de unificação de pessoas com determinado
grau de parentesco que partilham de afinidades e que promove a proteção,
condições de sobrevivência e transmissão de conhecimentos acerca de princípios e
normas.
A definição, a organização e a composição de família sofreram e ainda
sofrem mudanças ao longo do tempo, principalmente com as transformações na
própria sociedade e no modo das pessoas se relacionarem, porém, suas funções de
cuidado, transmissão de valores e formação do sujeito se mantêm.
Segundo Rosa (2011) o cuidado em relação ao paciente com sofrimento
psíquico e o papel da família neste cuidado sofreram alterações, passando por três
principais momentos de transformação. O primeiro foi no período que antecede a
Segunda Guerra Mundial, quando surgiu o modelo assistencial hospitalocêntrico, no
qual o paciente ficava aos cuidados do modelo médico. Neste período, a relação da
família com o paciente era feita por trabalhadores e organizações de saúde e sua
função era a de encaminhar o familiar ao serviço, trazer informações e realizar
visitas. No segundo período, que foi do período após a guerra até final da década de
70, em meio há mudanças na sociedade, a medicina passou a ter um olhar para a
família.
A relação família e louco passou a ser trabalhada pela sistematização de
Esquirol, que segundo Rosa (2011) defendia o “isolamento terapêutico”, devendo o
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louco ser isolado de sua família para se autopreservar, uma vez que oferecia riscos
à mesma. Ao mesmo tempo, o autor defendia que a alienação surgia no contexto
familiar, causada pelos costumes e pelas práticas dos membros da família. No
terceiro momento, que data dos anos 70 até hoje, com as reformas na sociedade
moderna e no modo de pensar a loucura, iniciou-se um movimento de
desospitalização e busca da reinserção do paciente no meio social. Com isso, a
relação entre a família e o indivíduo com sofrimento mental se tornou mais
complexa, passando a família a ser ‘lugar de cuidado’ (ROSA, 2011).
Não havia ainda uma rede alternativa que fosse suficiente para atender toda
a demanda e não houve a preparação da sociedade e da família para inclusão deste
familiar. A família precisou se modificar para receber este familiar com todas as suas
especificidades e necessidades relativas à doença, condições estas que trouxeram
repercussões em sua dinâmica e qualidade de vida, principalmente naquele
nomeado cuidador principal.
Com a criação de serviços substitutivos ao modelo manicomial, a família
deveria ter meios de auxílio para o cuidado a este familiar, com acesso a
informações, orientações e apoio, não somente para as necessidades desse
paciente, mas para as necessidades desta família, que é incumbida deste cuidado e
nem sempre está preparada para o mesmo.

14

2 JUSTIFICATIVA

Com o movimento da luta antimanicomial e a desospitalização proveniente
da reforma psiquiátrica, a família assumiu um papel fundamental no cuidado ao
paciente com Transtorno Mental. Evidencia-se a necessidade de entender quais os
impactos que o cuidado desse paciente pode gerar na família e como tem sido as
intervenções oferecidas para estas famílias nos serviços de saúde.
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3 OBJETIVO

Este trabalho teve como objetivo levantar quais as repercussões geradas
nos familiares de pacientes com transtornos mentais, suas necessidades e acesso a
intervenções nos serviços de saúde buscando especificamente:
- Levantar quais as sobrecargas geradas por este cuidado;
- Identificar como a família tem lidado com o cuidado e a sobrecarga;
-Quais intervenções estão sendo realizadas ou que necessitam ser
realizadas para auxílio desses familiares em relação à sobrecarga do cuidado a
esses pacientes.
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4 MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual foi
realizada a análise de artigos científicos publicados nas bases de dados da
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Literatura Latino Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS). Para esta pesquisa foram utilizados os seguintes
grupos de descritores: 1- "transtorno, mental ou mental ou psicótico + cuidador" e 2"transtorno, mental ou mental ou psicótico + cuidador ou família". Foi utilizado o
descritor como palavra.
Optou-se por critérios de inclusão: publicações com textos disponíveis na
íntegra e de forma gratuita, em português e publicado a partir de 2014. Excluíram-se
os que não eram artigos científicos, como teses, monografias e dissertações e os
que não eram pesquisas de campo, como revisões da literatura e relatos de
experiência.
Foram encontrados 25 artigos com a combinação 1 e 12 com a combinação
2, já aplicando os filtros citados. A partir destes resultados, foi feita a leitura dos
títulos e resumos para verificar quais se enquadravam no objetivo deste estudo,
resultando em 10 artigos.
Todos foram lidos na íntegra e organizados por um roteiro, no qual
constavam dados para identificação (título, autores, ano, periódico em que foi
publicado e a faculdade dos autores) e dados da pesquisa (fundamentação/
abordagem teórica, objetivo, local, participantes, instrumentos, procedimentos de
coleta, procedimentos de análise, principais resultados e principais conclusões). A
partir destes roteiros preenchidos foram elaborados 2 quadros, um com os dados de
identificação dos artigos e outro com os dados da pesquisa de forma sintetizada.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor visualização e organização dos resultados obtidos, foram
preenchidos roteiros (anexo 1) com dados dos artigos, a partir deles foram
elaborados dois quadros com os dados dos 10 artigos selecionados. O primeiro
quadro é constituído pelos dados de identificação dos artigos:

QUADRO 1- IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS
TÍTULO

AUTOR(ES)

PERIÓDICO/DATA

1. Familiares responsáveis pelo

Luiz Guilherme M. F. Duarte,

Pesquisas e práticas

cuidado de pessoa com transtorno

João Leite F. Neto.

Psicossociais.

mental em um município de

Jul./Dez. 2016.

pequeno porte.
2. Sobrecarga e participação de

Thaissa Lima dos Reis,

Saúde Debate. Rio.

familiares no cuidado de usuário de

Catarina M. D. Dahl, Silvia M.

Abr./Jun. 2016.

Centros de Atenção Psicossocial.

Barbosa, Melissa R. Teixeira,
Pedro Gabriel G. Delgado.

3. Sobrecarga dos cuidadores de

Aline Aparecida Buriola,

Escola Anna Nery.

crianças ou adolescentes que

Jéssica B. Vicente,

Abr./Jun. 2016.

sofrem transtorno mental no

Robsmeire C.M. Zurita, Sonia

município de Maringá-Paraná.

S. Marcon.

4. O sentido do cuidar para

Creudêncio F. Santos, Maria

Psicologia da saúde-

familiares de pessoas com

do Carmo Eulália, Priscila M.

mudanças. Jul./Dez.

transtorno mental: um estudo

Barros.

2015.

5. Avaliação da sobrecarga em

Mariana C. Fava, Nilson R.

Barbarói. Jul./Dez.

cuidadores familiares de pacientes

Silva, Meire L. Silva.

2014.

6. Sobrecarga em cuidadores de

Clarice de Azambreja Farias,

Ciência e saúde

usuários d um centro de atenção

Pedrita O.C. Lima, Lidiane A.

coletiva. 2014

psicossocial infanto-juvenil no sul do

Ferreira, Ana Laura S.

Brasil.

Cruzeiro, Luciana de Avila

descritivo.

de um centro de atenção
psicossocial.

Quevedo.
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7. Sobrecarga de familiares

Marina Bandeira, Joanna

Psico-USF. Set./Dez.

cuidadores de pacientes

G.A. Tostes, Daniela Cristina

2014.

psiquiátricos: relação com

S. Santos, Diego C. Lima,

assertividade.

Marcos S. de Oliveira.

8. Cuidando do familiar com

Leonardo M. Kebbe, Lígia

Saúde debate.

transtorno mental: desafios

Beatriz R. Rôse, Regina

Jul./Set. 2014.

percebidos pelos cuidadores sobre

Célia Fiorati, Regina Yoneko

a tarefa de cuidar.

D. Carretta.

9. Transtorno mental na infância:

Jessica B. Vicente, Ieda H.

Escola Anna Nery.

configurações familiares e suas

Higarashi, Maria Cândida de

Jan/Mar 2015.

relações sociais.

C. Furtado.

10. Habilidades sociais de familiares

Diego C. Lima, Marina

Estudos de

cuidadores de pacientes

Bandeira, Marcos S. de

psicologia. Out/Dez

psiquiátricos.

Oliveira, Joanna G. A.

2014.

Tostes.

Todos os artigos foram escritos por pelo menos duas pessoas e em sua
maioria, por grupos, valorizando a produção coletiva de conhecimento científico e
sua divulgação.
Quanto ao ano de publicação dos estudos, destaca-se um maior número de
artigos (artigos 5-8 e 10) no ano de 2014, diminuindo essa quantidade nos anos
seguintes, levando ao questionamento se o interesse acerca do tema tem diminuído
ou se devido às conclusões dos estudos anteriores, o foco está se voltando para
formas de intervenções.
Entre os artigos, 80% são especificamente de autoria de profissionais da
área da psicologia ou da enfermagem, sendo o restante de outras áreas ou
identificados pelas instituições de ensino pertencentes. As revistas de psicologia e
enfermagem foram as que mais publicaram artigos do tema, reforçando o maior
interesse dessas áreas por pesquisas deste assunto. Sugere-se que outras áreas
também possam buscar investir em conhecimento neste tema, uma vez que as
equipes multidisciplinares são as mais indicadas para o trabalho neste segmento. Na
portaria nº 3088, que institui a RAPS, artigo 2º, sobre as diretrizes para
funcionamento da rede, consta: “garantia do acesso e da qualidade dos serviços,
ofertando

cuidado

integral

e

assistência

multiprofissional,

sob

a

lógica
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interdisciplinar”, sendo estas equipes formadas também por outros profissionais
como assistente social, médico, terapeuta ocupacional, entre outros.
Em relação aos locais das revistas, 7 são de periódicos da região sudeste, o
que mostra um maior investimento desta região em publicações sobre o tema e leva
ao questionamento sobre outras regiões não terem a mesma produção, uma vez
que a RAPS é uma política nacional e a família entendida como essencial para o seu
funcionamento, devendo assim haver uma busca de pesquisas sobre o assunto,
visando melhorias no sistema do país como um todo.
Assim como o quadro da identificação proporcionou uma melhor
visualização dos artigos selecionados, foi elaborado um segundo quadro com o
objetivo de apresentar as informações sobre os estudos e os principais resultados
encontrados.
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QUADRO 2 - CONTEÚDO DAS PESQUISAS

1

OBJETIVO

LOCAL

Investigar as
transformações de
vida experimentadas
pelos familiares.

Unidade
de saúde
mental de
um
município
de
pequeno
porte de
Minas
Gerais.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo com
abordagem
do tipo mista.

MÉTODO
PARTICIPANTES
71 cuidadores, na
2ª etapa 5.

COLETA DE
DADOS
1ª etapa:
Questionário
quantitativo. 2ª
etapa: entrevista
semiestruturada
.

ANÁLISE
DE DADOS
A análise dos
dados
qualitativos
baseou-se
na Teoria
Fundamenta
da nos
Dados.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

A maioria dos
cuidadores eram
mulheres e mães. As
sobrecargas
relatadas foram
relacionadas aos
comportamentos
agressivos, não ter
ajuda no cuidado,
assumir as dívidas, e
receberem o familiar
em sua casa ou
auxiliá-lo em sua
residência dele, o
que gera perda de
sono, tristeza e
irritação. Para eles, o
tratamento é
medicamentoso e a
internação uma
alternativa em crises.

Faltam ações e
rede estruturada
de apoio ao
cuidador e seu
familiar adoecido,
com informações
e ações que não
sejam
medicamentosas,
maior inserção do
paciente na
sociedade e em
outras redes de
serviços para
gerar mais
autonomia para o
usuário e também
para seu familiar.
O cuidar gera
maior risco de
depressão por
parte do cuidador.

21

MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Investigar a
sobrecarga sentida
pelos familiares e
levantar os dados
sociodemográficos.

2

19 CAPS
do Rio de
Janeiro
(CAPS e
CAPSi).

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo com
abordagem
quantitativa.

PARTICIPANTES
107 familiares.

COLETA DE
DADOS

ANÁLISE DE
DADOS

Entrevistas,
Questionário
Sociodemográfic
o e Escala de
Sobrecarga dos
Familiares de
Pacientes
Psiquiátricos
(FBIS-BR).

Foram
analisados
tanto dados
de forma
quantitativa,
narrativas
também
foram
consideradas
para
ilustração do
contexto.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

80% dos
participantes são
mulheres e a maioria
mães. As
sobrecargas
objetivas citadas
foram o auxílio nas
refeições e tarefas do
lar, assessorar na
higiene pessoal,
ajudar e/ou lembrar
da medicação, pedir
para ocupar o tempo
. As subjetivas foram
a ajuda com tarefas
de casa, supervisão
de comportamentos
problemáticos, o
impacto permanente
na rotina do cuidador
e a preocupação com
a saúde física e
futuro do familiar.
Mais de 90%
encontraram ajuda
na religiosidade.

É necessário o
empoderamento
das famílias, que
os serviços
tenham ações que
informem os
familiares e
estratégias para
promover a
autonomia e
auxiliar na
inserção social,
contribuindo nas
questões diárias
dos familiares
como grupos de
educação, grupos
de ajuda mútua,
visitas
domiciliares e
auxiliar no
desenvolvimento
de estratégias de
enfrentamento da
sobrecarga.
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MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Identificar a
sobrecarga do
cuidador.

3

CAPSi em
Maringá /
PR.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo do
tipo
descritivo
com
abordagem
quantitativa.

PARTICIPANTES
82 cuidadores.

COLETA DE
DADOS

ANÁLISE
DE DADOS

Entrevistas,
coleta de dados
sociodemográfic
os e a Escala de
Sobrecarga dos
Familiares
Cuidadores de
Pacientes
Psiquiátricos
(FBIS-BR).

Os dados
foram
compilados,
organizados,
calculadas
as médias
dos escores
obtidos em
cada questão
e analisados
por meio de
estatística
descritiva.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

O transtorno mental
no familiar gera
desgaste físico e
emocional para o
cuidador. A
sobrecarga objetiva
é pela assistência na
vida cotidiana com a
medicação e
comportamentos
problemáticos. A
sobrecarga subjetiva
pelos
comportamentos
problemáticos, que
podem gerar
angústia, medo e
preconceito por parte
da família e da
comunidade.

São necessárias
discussões para
se incluir o
cuidador nos
cuidados dos
serviços de
saúde, promover
ações de saúde
para se
fortalecerem
como família,
incentivando
pontos positivos e
diminuindo
sobrecarga.
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MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Identificar as
concepções do cuidar
a partir da
experiência de
familiares cuidadores.

4

CAPS de
um
município
do estado
da
Paraíba.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo do
tipo
descritivo/
analítico com
abordagem
qualitativa.

PARTICIPANTES
16 familiares.

COLETA DE
DADOS
Teste de
associação livre
de palavras
(TALP),
questionário
sociodemográfic
o e entrevista
semiestruturada
.

ANÁLISE
DE DADOS
Por meio de
estatística
descritiva e
análise de
conteúdo.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

75% dos cuidadores
eram mulheres e a
maioria pai/mãe. O
familiar exercia
sozinho o cuidado.
Os fatores de
sobrecarga foram
ajuda nas atividades
diárias; a
responsabilidade, a
atenção, a força e
sempre ter como
prioridade o familiar
com transtorno
mental. Encontraram
apoio na
espiritualidade e no
CAPS que ajuda
com informações
técnicas e apoio
emocional.

É necessário
suporte
técnico/clínico
aos cuidadores
de modo a
minimizar a
sobrecarga,
promovendo a
inclusão deles em
projetos
terapêuticos,
estratégias e
ações de
enfrentamento da
sobrecarga (como
visitas
domiciliares,
atividades
socioeducativas,
grupos
terapêuticos e
outros) de modo a
cuidar dessa
família e orientala em como lidar.
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MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Investigar a
presença de
indicadores de
sobrecarga em
cuidadores.

5

CAPS de
um
município
do interior
de São
Paulo.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo com
abordagem
quantitativa.

PARTICIPANTES
37 cuidadores.

COLETA DE
DADOS

ANÁLISE
DE DADOS

Entrevista
estruturada,
protocolo Zarit
Burden
Interview.

Entrevista
através de
categorizaçã
o dos
conteúdos e
protocolo de
acordo com
manual.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

81% dos cuidadores
são mulheres, sendo
47% mães. As
atividades que
geram sobrecarga
são levar ao médico
e/ou serviços de
saúde e cuidados
com alimentação.
Também existe o
sentimento que o
familiar com
transtorno mental
depende dele(a) e
ele(a) é a única
pessoa de quem o
paciente pode
depender e receia
pelo futuro de seu
familiar adoecido,
mas apesar da
sobrecarga relatam
não querer que o
cuidado fosse feito
por outra pessoa.

78% dos
participantes
apresentam
sobrecarga. Há
necessidade de
programas de
intervenção e
capacitação aos
cuidadores para
prepara-los para
lidar com o
paciente e
facilitar no
cuidado diário do
mesmo e também
minimizar os
prejuízos à saúde
desses
cuidadores e
tempo para gerir
a própria vida e
suas
necessidades.
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MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Comparar as médias
de sobrecarga de
cuidadores.

6

CAPSi de
PelotasMG.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campoestudo
transversal
com
abordagem
quantitativa.

PARTICIPANTES
90 cuidadores.

COLETA DE
DADOS
Entrevistas e a
Escala Zarit
Burden
Interview, o
Strengths and
Difficulties
Questionnaire,
Self -Report
Questionnaire.

ANÁLISE
DE DADOS
Foi utilizado
o programa
Epi Info 6.04,
o pacote
estatístico
SPSS 13.0 e
feita análise
univariada. A
sobrecarga
(BI) foi
analisada por
meio do
Teste t
ANOVA.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

95,6% dos
cuidadores eram
mulheres e 80%
mães. Os cuidadores
com familiares com
sintomas de
hiperatividade,
problemas de
conduta e de
relacionamento com
colegas
apresentaram
maiores níveis de
sobrecarga que os
cuidadores de
usuários com
sintomas
emocionais.
Cuidadores que
tiveram problemas
com o conselho
tutelar apresentaram
média de sobrecarga
maior que os outros.

É necessário a
maior cuidado à
família, como a
construção de
dispositivos que
deem apoio e que
favoreçam a
participação da
família e
orientações
referentes à
saúde. É
pertinente grupo
de familiares,
esclarecendo
manejos do
cuidado,
elaboração
estratégica para
estimular a
capacidade de
socialização.
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MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Avaliar o repertório de
habilidades
sociais e
assertividade dos
familiares cuidadores
e sua
relação com o grau de
sobrecarga.

7

CAPS de
uma
cidade de
pequeno
porte de
Minas
Gerais.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo com
abordagem
quantitativa.

PARTICIPANTES
53 familiares que
exercem o papel
de principal
cuidador do
paciente com
transtorno mental
(com diagnósticos
de F20 a F29 e
de F30 a F39).

COLETA DE
DADOS

ANÁLISE
DE DADOS

Foram utilizados
a Escala Burden
Interview (BI),
Escala de
Assertividade
Rathus (RAS),
Inventário de
Habilidades
Sociais (IHSDel Prette) e
Questionário
Sociodemográfi
co e Clínico.

Análises
estatísticas
descritivas.
Foi utilizado
o teste
estatístico
KolmogorovSmirnov, o
teste t de
Student.
Utilizado
método
Stepwise.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

75,5% dos
cuidadores eram
mulheres e 34%
eram pais/mães. Os
maiores geradores
de sobrecarga foram
a falta de atividade
do paciente dentro
nem fora de casa, os
comportamentos
problemáticos, as
outras preocupações
do familiar,não
trabalhar, já ter se
sentido doente por
cuidar e a falta de
lazer. Segundo
pesquisa, familiares
com níveis elevados
de inibição e timidez
apresentaram maior
grau de sobrecarga
devido dificuldade de
dizer não, colocar
limites, tomar
iniciativas, assim
como evitar contato
e fazer perguntas.

Necessidade de
planejamento de
intervenções nos
serviços de saúde
mental, usando o
treinamento do
comportamento
assertivo dos
famílias para lidar
com a vida
cotidiana,
melhorar seu
relacionamento e
buscar melhores
fontes de suporte
social para
desempenhar
melhor este papel
sem sobrecarga.
Mostra também
que eles ainda
não recebem o
tipo de apoio
suficiente para
sanar suas
dúvidas..
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MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Compreender como o
familiar cuidador ajuda a
pessoa com transtorno
mental em atividades
cotidianas –
autocuidado, trabalho e
lazer; e as percepções
que elabora acerca do
cuidado oferecido.

8

Hospital
dia
vinculado
a um
hospital
escola no
interior de
São
Paulo.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo
descritiva
com
abordagem
qualitativa.

PARTICIPANTES
8 cuidadores
principais.

COLETA DE
DADOS

ANÁLISE
DE DADOS

Foram feitos 2
grupos
semanais onde
os cuidadores
deram
depoimentos
acerca do tema
proposto, os
depoimentos
foram
integralmente
gravados e
transcritos.

Para a
análise dos
dados, foi
empregada a
análise
temática de
conteúdo.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Mais de 50% dos
cuidadores eram
mulheres. Os mesmo
auxiliam
continuamente por
preocupação nas
tarefas diárias. Os
mesmos se sentem
tristes, inseguros por
ficar sem o cuidado
do hospital, inábeis
para lidar com os
comportamentos
auto agressivos,
cansados, ansiosos
e impacientes . Tem
comprometimento
das atividades
cotidianas, de lazer,
autocuidado e
relações
interpessoais do
cuidador. Exercem
as funções sozinhas.

Os equipamentos
de saúde mental
tem que dar aos
pacientes e
familiares, suporte
clínicoterapeutico,
reabilitação
psicossocial,
programar
estratégias de
atenção ao
cuidador e a
família. São
necessárias
ações que
contemplem as
necessidades
psicossociais e
ocupacionais dos
cuidadores e de
seus familiares
adoecidos.
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MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Compreender as
vivências familiares
na presença do
transtorno mental na
infância.

9

CAPSi de
MaringáPR.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo
descritiva
com
abordagem
qualitativa.

PARTICIPANTES
11 famílias.

COLETA DE
DADOS
Entrevista
aberta e
construção de
Genograma e
Ecomapa.

ANÁLISE DE
DADOS
Estatística
descritiva. Os
genogramas
e ecomapas
foram
analisados
descritivame
nte, os
depoimentos
foram
submetidos à
análise de
conteúdo, na
modalidade
temática.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

De 14 famílias, 13
eram mulheres e a
maioria mães.
Relataram que as
redes do CAPSi e
igreja preenchem
necessidades de
relacionamento,
envolvendo aspectos
físicos e afetivos,
proporcionando
sentimento de
conforto de pertencer
a um grupo e ser
amado. O CAPSi foi
citado como a fonte
de apoio social,
informando e
esclarecendo e
oferecendo grupos
terapêuticos. Nem
todos tinham apoio
da família no
cuidado.

Os profissionais
de saúde
precisam prestar
um cuidado
centrado na
família, oferecer
orientações e
esclarecimentos
sobre a patologia,
ajudando a
desenvolver
estratégias de
adaptação à nova
realidade, que se
aprofundem nas
realidades
cotidianas das
famílias e suas
dinâmicas,
planejem ações
que levem em
conta as
fortalezas e
fragilidades de
cada realidade.
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MÉTODO
OBJETIVO
LOCAL
Investigar as
habilidades sociais
(principalmente
assertividade) dos
cuidadores e a
relação com
estratégias de
enfrentamento.

10

CAPS de
Minas
Gerais.

TIPO DE
ESTUDO
Pesquisa de
campo com
abordagem
quantitativa.

PARTICIPANTES
18 ou mais
familiares.

COLETA DE
DADOS
Inventário de
Habilidades
Sociais, Escala
de Assertividade
Rathus e
Questionário
sociodemográfic
o e clínico.

ANÁLISE
DE DADOS
Foi utilizado
o teste t de
Student e o
teste de
correlação
de Pearson.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

A maioria dos
cuidadores são
mulheres e mãe.
Mais de 50% dos
estavam abaixo da
média para
enfrentamento,
conversação e
desenvoltura social,
autoexposição a
desconhecidos e
situações novas.
Mais de 40% abaixo
da média para
autocontrole da
agressividade em
situações adversas.
Mas, estavam acima
da média em relação
ao grau de inibição,
timidez e
agressividade.
Resultados que
interferem na forma
do cuidar e no grau
de sobrecarga do
familiar no cuidado
do paciente.

Os resultados
indicam a
necessidade de
serem
desenvolvidos
programas
específicos para
treinamento de
habilidades
sociais para essa
população nos
serviços de saúde
mental. A melhora
do repertório de
habilidades
sociais dos
cuidadores pode
aumentar a
qualidade de seu
relacionamento
com o paciente,
potencializando
os cuidados
prestados e a
própria qualidade
de vida.
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Em análise dos estudos selecionados, constatou-se que a maioria teve como
objetivos a investigação, identificação e avaliação das sobrecargas geradas pelo
cuidado ao familiar portador de transtorno mental, além de buscar avaliar
especificamente, as fontes de sobrecarga, formas de enfrentamento e variáveis
como habilidades sociais dos cuidadores.
Em relação aos tipos de estudos realizados, as abordagens foram variadas,
sendo 4 pesquisas qualitativas, 6 quantitativas e 1 mista. Percebeu-se que a maioria
das pesquisas era mais descritiva, voltada para levantamento das dificuldades dos
familiares, chegando a resultados semelhantes a pesquisas anteriores. Há que se
avançar para pesquisas que avaliem novas alternativas e estratégias de ações junto
aos familiares. Segundo Borba et al. (2008), a família necessita ser vista como
objeto de intervenção para que possa ter suas necessidades acolhidas e diminuídas.
Eloia et al. (2014) também levantou a necessidade de serviços que possam
contemplar as necessidades das famílias, respeitando suas singularidades e
proporcionando melhorias em suas vidas. Confirmando, assim, a necessidade de
estudos neste sentido.
Com a reforma psiquiátrica, modificações na forma de tratamento em
relação ao paciente com transtorno mental passaram a ser realizadas, favorecendo
a reinserção deste paciente na sociedade e o cuidado também voltado para a
família, que passou a ser a responsável pelo cuidado. Nesse sentido, é importante
conhecer as características dessas famílias, principalmente, daqueles nomeados
cuidadores. Percebeu-se nos estudos que 100% dos cuidadores principais eram do
sexo feminino e dentre elas, destacou-se o grau de parentesco entre o cuidador e o
familiar com transtorno mental, sendo a maioria, mãe (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10), com
exceção de alguns artigos que citam pai/mãe como principais cuidadores (4, 7). Este
resultado este que vem ao encontro da literatura.
Segundo Rosa (2011), historicamente foi delegado à mulher as funções das
atividades do lar e os cuidados da casa e da família, sendo assim o homem ficaria
responsável pelo trabalho para provimento da família, papéis estes estabelecidos
pela divisão do gênero do trabalho e dos papéis sociais, ficando a mulher com o
papel designado a ela devido à junção do biológico e do social. Percebe-se com os
resultados das pesquisas que a realidade ainda reflete esse modo de estabelecer os
papéis. As implicações que isso pode causar a essas mulheres/ mães são diversas
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e a rede de cuidados se faz necessária para que se diminua a sobrecarga que fica
somente a cargo delas.
Ainda em relação ao perfil, é relevante a porcentagem de cuidadores com
baixa escolaridade. Dos 6 artigos que levantaram este dado, 4 deles (4, 7, 9,10)
apresentaram metade ou mais da amostra dos cuidadores com baixa escolaridade.
No estudo de Bandeira et al.(2014), os familiares que eram pais/mães dos pacientes
e não possuíam ensino médio completo apresentavam níveis mais elevados de
sobrecarga. Segundo Tabeleão et al (2014), a possível relação que se pode fazer
entre as dificuldades enfrentadas pelo cuidador e o seu baixo nível de instrução é o
provável baixo poder aquisitivo e a possível dificuldade que este pode enfrentar na
compreensão das orientações e conhecimento acerca da enfermidade.
O cuidado do familiar adoecido foi apontado em todas as pesquisas como
gerador de sobrecarga em vários aspectos: físico, mental, social e financeiro, de
forma que esta sobrecarga costuma ser dividida em objetiva e subjetiva. Segundo
Pereira e Pereira (2003), na objetiva estão inseridas as assistências, a falta de
tempo para as necessidades do cuidador, complicações financeiras e de ocupação.
Na subjetiva, estão os sintomas gerados dessas dificuldades, os sentimentos.
Ao analisar o aspecto da sobrecarga do cuidado na vida diária dos
cuidadores, os comportamentos problemáticos/ agressivos do familiar (1, 2, 5, 6, 7,
8) e as necessidades de auxílio nas atividades diárias e/ou afazeres domésticos (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) foram as variáveis mais evidenciadas como geradoras desta
sobrecarga, o que faz sentido, uma vez que é necessária a atenção e dedicação em
tempo integral pelo cuidador.
Devidos aos cuidados, os familiares ficam limitados em relação a sua vida
social, lazer e/ou profissional (1, 2, 3, 7, 8) e o desgaste é ainda maior devido ao fato
de não terem com quem dividir a responsabilidade pelo cuidado ou esse auxílio ser
escasso e/ou limitado (1, 4, 5, 7, 8, 9).
Além destas sobrecargas, também foram citadas a necessidade de ajudar o
familiar com transtorno mental com a medicação e consultas/tratamento (2, 3, 4, 5) ,
assim como refeições (2, 3, 4, 5), higiene pessoal (2, 4, 5) e ajuda financeira, que vai
desde ajuda na organização, assumir seus gastos até dívidas com aumento desses
gastos (1, 3, 7).
As sobrecargas subjetivas também foram levantadas em todas as
pesquisas, tendo os familiares também se deparado com o desgaste psicológico e a
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presença de sintomas resultantes do cuidado e de comportamentos e necessidades
de seu parente com transtorno mental. Toda esta atenção despendida pode gerar
sobrecargas e sintomas, como perda de sono, tristeza, irritação devido cuidado do
familiar em casa (1); angústia, medo, impotência, preconceito e inabilidade diante de
comportamentos inadequados/ agressivos (3, 8). Segundo estudo de Farias et
(2014), os cuidadores apresentaram também problemas de saúde, mais da metade
apresentaram problemas mentais, mais de 30% necessitaram de auxílio psicológico
e/ou psiquiátrico e de tratamento medicamentoso.
Apesar das dificuldades provenientes do cuidado, alguns familiares “aceitam
o cuidado com resignação” (4) e (1) e “chegando a não querer que seja feito por
outra pessoa” (5). Estes aspectos podem indicar aceitação de sua realidade ou
mecanismos de defesa para lidar com o sofrimento gerado, como negação,
formação reativa, evitação, recalque, entre outros, o cuidado constante e a
sobrecarga podem gerar sentimentos ambivalentes com relação ao parente cuidado
e culpas relacionadas a isto.
Dentre as pesquisas, 8 delas foram realizadas em CAPS (adulto e/ou
infantil), 1 em Unidade de saúde mental (que não tem estatuto de CAPS I) e 1 em
Hospital dia. A opção da maioria dos autores pelo CAPS é esperada, uma vez que é
um serviço substitutivo do sistema manicomial integrante da RAPS, mas levanta a
reflexão sobre a escassez ou a falta de trabalhos realizados nos outros serviços,
como as Unidades Básicas e de Estratégias Saúde da Família, por exemplo, que
tem uma proximidade maior com o usuário e sua família em seu território e, segundo
portaria nº 3088, de 2011, que institui a RAPS, constituem também um dos pontos
de atenção da rede (BRASIL, 2011).
O CAPS por ser o local mais procurado para as pesquisas se mostra
justificadamente como local de auxílio, onde os familiares tem encontrado apoio
técnico, emocional, esclarecimento de dúvidas (2, 4, 9).

Segundo Borba et al.

(2008) destacou que aproximar-se do serviço, gera segurança e modos menos
árduos e compartilhados para se criar novas forma de atendimento em saúde
mental, além de diminuir a distância entre família e serviço, pois é dessa relação que
são geradas as intervenções visando à especificidade dessas famílias.
Alguns participantes das pesquisas analisadas relataram encontrar na
religião (2, 4, 9) um fator importante de apoio à família, além de forma de
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relacionamento físico e afetivo, conforto de pertencer a um grupo e auxílio na
sobrecarga.
Apesar da importância de intervenções dos serviços de saúde voltadas às
famílias ser levantada por tantas pesquisas, estas ainda são escassas, sendo
citadas em poucas pesquisas e meramente como fonte de informação e apoio e não
como provedoras de maiores mudanças na qualidade de vida desses familiares,
sendo estes ainda pouco inseridos nas ações dos serviços.
Alguns trabalhos levaram em consideração as habilidades sociais na
sobrecarga e também no enfrentamento da mesma, uma vez que obtiveram os
resultados que familiares que apresentam altos níveis de inibição e timidez
apresentaram maiores sobrecargas por terem dificuldades em se colocar, buscar por
ajuda, dar limites, dificultando o enfrentamento das sobrecargas (7,10).
Os resultados indicaram que os cuidadores familiares de pessoas com
transtornos mentais são predominantemente mulheres e mães. Apontaram a
presença de sobrecargas físicas, psicológicas e sociais nestes familiares e a
importância do desenvolvimento de estratégias de intervenção para apoio e suporte
dos mesmos. Apesar de a literatura reiterar a sobrecarga destes familiares e de as
políticas públicas preconizarem seu cuidado, evidenciou-se a escassez de ações
dos serviços de saúde que atendam efetivamente as necessidades das famílias.
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6 CONCLUSÃO
O presente estudo buscou apresentar as repercussões geradas nas famílias
de pacientes com transtornos mentais que passaram a ser os principais
responsáveis pelo cuidados desses pacientes devido às mudanças relacionadas aos
cuidados dos pacientes com transtornos mentais após a reforma psiquiátrica e a luta
antimanicomial, assim como levantar quais ações de cuidado e promoção em saúde
junto a estes familiares tem sido feitas.
Os resultados deste estudo indicaram a presença de sobrecargas físicas,
psicológicas e sociais nestes cuidadores e a importância do desenvolvimento de
estratégias de intervenção para apoio e suporte aos mesmos. Apesar de a literatura
reiterar a sobrecarga destes e de as políticas públicas preconizarem seu cuidado,
evidenciou-se a escassez de ações dos serviços de saúde que atendam
efetivamente as necessidades das famílias.
De modo geral, os estudos concluíram que são necessárias intervenções
junto aos familiares que ofereçam informações, sanem dúvidas e ofereçam o apoio
necessário para auxilia-los a lidar com as necessidades de seus familiares, além de
ajudá-los a estabelecer uma rede de apoio e promover atividades e orientação para
empoderamento da família por meio do desenvolvimento de habilidades sociais,
buscado também a inserção social de ambos e o desenvolvimento da autonomia de
seus familiares.
Diante disso, se faz importante o aumento de pesquisas que busquem não
somente o levantamento de necessidades, mas que avaliem possíveis novas
alternativas e estratégias de ações junto aos familiares para que o cuidado a estes
pacientes seja feito de forma efetiva e gere qualidade de vida não somente a eles,
mas a seus familiares, atendendo as demandas de cuidado integral preconizadas
pelas políticas de saúde.
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