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EXPERIÊNCIA COM OS FAMILIARES DOS PORTADORES DE 
ESQUIZOFRENIA USUÁRIOS DO SERVIÇO CAPS 

 

 

RESUMO 

 

A reforma sanitária, além de modificar cuidados clínicos, também incluiu a 

psiquiatria em seu contexto e estabeleceu uma nova maneira de cuidar daqueles 

que apresentavam distúrbios emocionais, como a esquizofrenia, ficando a mercê 

não só do sistema de saúde e profissionais preparados como também dos 

“cuidadores”, propriamente dito, integrantes da família do paciente. 

 

Com o desenvolvimento desse projeto temos o intuito de analisar os 

sentimentos, dificuldades, dedicação e as expectativas dos familiares perante o 

paciente.  Focamos nossa pesquisa em um CAPS (Centro de apoio psicossocial), 

localizado em São Bernardo do Campo com metodologia qualitativa analisando 

através de entrevistas e visitas na unidade.  

 

Com esse estudo levantaremos quais são as principais dificuldades 

expressadas pelos familiares, com o intuito de estabelecer orientações necessárias 

para as dificuldades mais sobressaltadas. Identificaremos as formas de orientação e 

a preparação técnica e psicológica exigida pelos profissionais orientadores do 

CAPS. 

 

Palavras chaves: esquizofrenia, família, sentimentos, orientação. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Reforma psiquiátrica 

 

Primeiramente é importante lembrar o princípio do SUS de acesso e 

acolhimento universal, direito de todo cidadão. Mais do que oferta de serviços, o 

acesso é considerado um modo de acolher, ouvir e responder a cada um e a cada 

situação que vive. A Reforma Psiquiátrica faz parte deste processo e pretende 

viabilizar a inclusão social das pessoas portadoras de transtornos mentais, de tal 

modo que possam assumir diversos papéis na sociedade. Parte-se do pressuposto 

que a desordem não resulta apenas de uma interação entre homem e meio natural, 

mas também entre indivíduo e sociedade. Isto é, o sujeito com transtornos mentais 

deve ser reconhecido acima de tudo como individuo, sendo respeitadas as suas 

diferenças. 

 

É na década de 90, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na 

assinatura da Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional 

de Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas 

federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas 

experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005) 

 

De acordo com a Portaria/GM 2002, Lei Federal 10.216 redireciona a 

assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em 

serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros para a progressiva 

extinção dos manicômios. É no contexto da promulgação da lei 10.216 e da 

realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, que a política de saúde 

mental do governo federal, alinhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, 

passa a consolidar-se, ganhando maior sustentação e visibilidade. 
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O Centro de Atenção Psicossocial é um serviço de saúde que surge a partir 

da Reforma Psiquiátrica, para atender a demanda de pacientes com questões de 

saúde mental e por sua estrutura de atendimento bio psicossocial, possibilita um 

olhar diferenciado para as demandas do usuário atendido. 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de 

atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. É o surgimento destes serviços que passa a demonstrar a possibilidade 

de organização de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. É função 

dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando assim 

as internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas 

com transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de entrada 

da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à 

atenção à saúde mental na rede básica. É função, portanto, e por excelência, dos 

CAPS organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos 

municípios. Os CAPS são os articuladores estratégicos desta rede e da política de 

saúde mental num determinado território. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005) 

 

A esquizofrenia é uma doença mental crônica que se manifesta na 

adolescência ou início da idade adulta. Sua frequência na população em geral é da 

ordem de 1 para cada 100 pessoas, havendo cerca de 40 casos novos para cada 

100.000 habitantes por ano. No Brasil estima-se que há cerca de 1,6 milhão de 

esquizofrênicos; a cada ano cerca de 50.000 pessoas manifestam a doença pela 

primeira vez. Ela atinge em igual proporção homens e mulheres, em geral inicia-se 

mais cedo no homem, por volta dos 20-25 anos de idade, e na mulher, por volta dos 

25-30 anos.(Louzã e Elkis, 2007) 

 

A esquizofrenia é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, 

exigindo considerável investimento do sistema de saúde e causando grande 

sofrimento para o doente e sua família (ZANETTI, 2007).  

Essa patologia causa dependência, muitas vezes total em estados de crises, 

necessitando do acompanhamento de um responsável, onde na maioria das vezes 
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os familiares assumem tal papel. Estes que optam em cuidar, não são profissionais 

preparados para lidar com as situações vivenciadas com um esquizofrênico, 

causando medo, aflição, pessimismo e culpa, tendo esperança no sistema de saúde 

que esteja preparado em orientá-los, diminuindo tal angústia, facilitando sua 

aceitação e convivência. 

Os familiares acabam sendo sobrecarregados pelas demandas como 

acompanhar seus membros adoecidos, cuidar deles e arcar com os encargos 

econômicos, pelo custo com medicações e pela impossibilidade e acesso ao 

trabalho. É também comum observar familiares se distanciando das atividades 

sociais (ZANETTI, 2007). 

 

Segundo PEREIRA ET AL (2006) é hoje consensual a necessidade de 

abordagens integradas para a esquizofrenia que incluam tratamentos biológicos e 

estratégias psicossociais focalizadas no doente e na família. 

 O CAPS selecionado para nossa pesquisa de campo foi a unidade de São 

Bernardo do Campo composto por 550 internos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Identificar as emoções e dificuldades relatadaspelo familiar dos pacientes do 

CAPS (Centro de apoio psicossocial), localizado em São Bernardo do Campo, 

inclusive aqueles que se rotulam como cuidadores.  

 

2.1.1 Objetivo específico 

 

Descrever o impacto familiar diante do paciente portador de esquizofrenia. 

Aprimorar o grupo de apoio psicossocial aos cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia dentro do CAPS. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipos de estudo 

 

O método a ser utilizado será o quantitativo, com a técnica descritiva simples, 

com coleta de dados primários, através do qual procuraremos compreender a 

realidade estudada. 

 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que conteúdo deste trabalho seja fonte de conhecimento para 

propiciar a expectativa da saúde pública na inclusão familiar durante o tratamento 

dos pacientes esquizofrênicos e usuários de drogas ilícitas, Esperamos com esta 

pesquisa melhorar o relacionamento paciente- família.   
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