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CUIDADORES EM SAÚDE MENTAL - DIFICULDADES E SOBRECARGA AO 

LIDAREM COM PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS: REVISÃO DA 

LITERATURA 

RESUMO 

O objetivo dessa investigação é identificar, na base de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde – BVS, as produções científicas que discutem o papel do Cuidador em 

Saúde Mental, sobretudo as dificuldades e a sobrecarga no acompanhamento de 

pacientes portadores de transtornos mentais. Trata-se de pesquisa exploratória, por 

intermédio da revisão bibliográfica. Como critérios de inclusão de busca e seleção 

das produções utilizou-se publicações no idioma Português, indexadas na BVS, que 

investigam e/ou abordam as dificuldades e a sobrecarga do cuidador na assistência 

em saúde mental. Foi utilizado como descritor para o levantamento inicial: cuidador 

e saúde mental. Pretende-se elaborar uma reflexão teórica sobre os aspectos que 

envolvem os cuidadores de pessoas com transtornos mentais e investigar quais são 

as principais dificuldades e sobrecargas enfrentadas, por eles, no cotidiano. 

Palavras-Chave: Cuidador. Saúde Mental. Transtorno Mental. Sobrecarga. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cuidado revela a natureza humana e a maneira mais concreta de ser 

humano. Sem o cuidado, o homem deixa de ser humano, desestrutura-se, definha, 

perde o sentido e morre. Não obstante, se ao longo da vida não fizer com cuidado 

tudo o que empreender, acaba por prejudicar a si mesmo e por destruir o que estiver 

a sua volta (BOFF, 1999). Segundo consta do Guia Prático do Cuidador (M.S., 2008, 

p.7) “cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é, e como se mostra, seus 

gestos e falas, sua dor e limitação”. No que diz respeito à saúde mental a função de 

cuidador assume contornos distintos. Até meados do século XX, as pessoas 

portadoras de transtorno mental eram mantidas internadas em hospitais 

psiquiátricos, totalmente excluídas da vida em sociedade. Todavia, o 

reconhecimento dos efeitos iatrogênicos da hospitalização prolongada e o 

desenvolvimento da psicofarmacologia, psicoterapia e tratamentos sociais 

alavancaram a desinstitucionalização abrindo portas para novas abordagens de 

cuidado em saúde mental (SOARES e MUNARI, 2007). Os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), os Serviços de Residência Terapêutica, são alguns exemplos.  



 
 

No entanto, passou também, a fazer parte da rotina dos familiares atenderem 

às necessidades básicas dos pacientes, coordenar suas atividades de vida diária, 

administrar sua medicação, acompanhá-los aos serviços de saúde, lidar com 

episódios de crise, arcar com gastos e superar as dificuldades dessas tarefas 

(SANT'ANA; et al, 2011). Porém, esse papel de cuidador faz com que a pessoa 

tenha que mudar sua rotina, seu estilo de vida e seus hábitos a favor de seu 

“paciente” e essas mudanças acabam, muitas vezes, gerando sobrecarga e 

dificuldades em lidar com essas situações (ibidem).  

 

OBJETIVOS 

Identificar, na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, as 

produções científicas que discutem o papel do Cuidador em Saúde Mental, 

sobretudo as dificuldades e a sobrecarga no acompanhamento de pacientes 

portadores de transtornos mentais. 

 

MÉTODO  

Optou-se pela revisão sistemática da literatura científica por se tratar de 

importante estratégia para investigação ampla e crítica de produções científicas 

acerca da temática (GALVÃO; SAWADA; TREVISAN, 2004). Como critérios de 

inclusão de busca e seleção das produções científicas foram utilizadas publicações, 

no idioma Português, indexados na Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde – 

BVS, que investigam as dificuldades e a sobrecarga do cuidador na assistência em 

saúde mental.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a consecução desse trabalho foi utilizado o seguinte descritor: cuidador 

em saúde mental. Construiu-se uma tabela contendo as seguintes categorias: título, 

autor, local/ano, objetivo do estudo, método e tipo de estudo e a área principal de 

estudo. O levantamento detectou-se 109 publicações.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Das publicações selecionadas, observa-se que a área de estudo principal é a 

enfermagem e os estudos apontam para três tipos principais de sobrecargas: a 



 
 

financeira, a física e a emocional. Registram-se doenças relacionadas ao sistema 

nervoso e problemas gastrintestinais. Emocionalmente, os cuidadores ficam 

esgotados, com a privação do sono ou pelo fato de não suportarem as implicações 

que esse convívio gera. Registram ainda, problemas no relacionamento com o 

familiar, estresse por conviverem com o humor instável e a dependência do portador 

de sofrimento psíquico, bem como o medo das recaídas e do comportamento deste 

no período das crises (BORBA; SCHWARTZ; KANTORSKI, 2008).  Não obstante, 

longe de se perder de vista o sofrimento do cidadão portador de transtorno mental, 

essa pesquisa propõe um redimensionamento do olhar em saúde/saúde mental. 

Portanto, conhecer a realidade daqueles que prestam algum cuidado aos portadores 

de sofrimento mental reafirma a necessidade de um olhar mais diferenciado às 

dificuldades e sobrecargas oriundas dessa atividade no que diz respeito à vida 

psíquica e, sobretudo apontar para proposições de cuidados ao cuidador. 

Cuidados esses, pautados em uma escuta interdisciplinar que acreditamos fortalecer 

as boas práticas em saúde/saúde mental. 
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