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Resumo: A esquizofrenia apresenta-se como uma das patologias com impacto mais 

profundo nas famílias, devido a sua cronicidade e efeitos no indivíduo e, 

consequentemente, na família. É uma patologia que afeta a capacidade da pessoa 

nas suas diferentes dimensões (social, profissional, familiar e individual) 

caracterizando-se por alterações de linguagem, de pensamento, de percepção e de 

afetividade, prejudicando sua vida profissional, social e familiar.  E a família 

cuidadora sofrerá com todo impacto no processo de tratamento do paciente, tanto 

nos aspectos emocionais, financeiros e físicos. Este estudo tem como objetivos 

investigar o perfil sociodemográfico e epidemiológico de pessoas com esquizofrenia 

paranoide e de seus cuidadores, assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial I 

(CAPS I) e identificar o grau de sobrecarga do familiar cuidador de pessoas com 

esquizofrenia paranoide e os principais motivos responsáveis por desencadear esta 

sobrecarga. Para o alcance do objetivo proposto, optou-se por realizar uma pesquisa 

exploratória e descritiva com abordagem quantitativa com aplicação da Escala de 

Sobrecarga dos Familiares de Pacientes Psiquiátricos (FBIS-BR) e questionário 

estruturado, contendo questões sociodemográficas. O benefício oferecido é a 

detecção de grau de sobrecarga do familiar cuidador de pessoas com esquizofrenia 

paranoide e sugerir intervenções para minimizar esta sobrecarga e melhor 

manutenção do tratamento.  
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou que atualmente 

cerca de 21 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com esquizofrenia e 

muitos residem em lugares com serviços de saúde e sociais insuficientes (ONU, 

2014). A Política Nacional de Saúde Mental no Brasil adota estratégias e diretrizes 

com o objetivo de organizar a assistência às pessoas com necessidades de 

tratamento e cuidados específicos em Saúde Mental, que abrange transtornos 

mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, 

transtorno obsessivo-compulsivo, incluindo aquelas com quadro de uso nocivo e 

dependência de substâncias psicoativas (álcool, cocaína, crack e outras drogas). 

(BRASIL, 2017).  

  A esquizofrenia apresenta-se no contexto da saúde mental, como uma das 

patologias com impacto mais profundo na família dada a sua cronicidade e efeitos 



 

 

no indivíduo e, consequentemente, na família (VAZ, 2014). A esquizofrenia 

paranoide é um transtorno mental dos mais incapacitantes, onde perde-se o contato 

com a realidade, podendo apresentar alucinações auditivas, visuais e agressividade, 

megalomania e delírios persecutórios. 

   A família se destaca pelo seu papel de cuidadora no domicílio, produzindo 

impacto e sobrecarga. O conceito de sobrecarga familiar define os encargos aos 

quais os familiares da pessoa com transtorno mental estão submetidos, tais como 

encargos emocionais, físicos e econômicos. (MELMAN, 2008). A sobrecarga dos 

familiares cuidadores tem sido avaliada em pesquisas internacionais, desde os anos 

50 e início de 60, quando o tratamento dos pacientes psiquiátricos mudou do 

hospital para a comunidade, no processo de desinstitucionalização. (BANDEIRA; 

CALZAVARA; VARELLA, 2005).  

 

Objetivo: O objetivo deste estudo é identificar o grau de sobrecarga do familiar 

cuidador de pessoas com esquizofrenia paranoide e investigar o perfil 

sociodemográfico e epidemiológico de pessoas com esquizofrenia paranoide e de 

seus familiares cuidadores, assistidos pelo CAPS I.  

Metodologia: Para o alcance do objetivo proposto, optou-se por realizar uma 

pesquisa exploratória e descritiva com abordagem quantitativa com aplicação da 

Escala de Sobrecarga dos Familiares de Pacientes Psiquiátricos (FBIS-BR) e 

questionário estruturado, contendo questões sociodemográficas para as pessoas 

com esquizofrenia paranoide e seus cuidadores. 

Desenvolvimento: Frente ao processo de desinstitucionalização dos pacientes 

psiquiátricos, houve a necessidade de criar alternativas para o atendimento desta 

parcela da população. Com isso, surgiram os CAPS nas suas diferentes 

modalidades, que são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário 

constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e 

realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de 

reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar. (BRASIL, 2011)  

Resultados preliminares: espera-se com essa pesquisa identificar as 

características sociodemográficas e o grau de sobrecarga do familiar cuidador de 

pessoas com esquizofrenia paranoide. E assim elaborar e propor intervenções de 

enfermagem para melhorar a qualidade de vida desse grupo populacional e melhor 



 

 

manutenção do tratamento psiquiátrico. O trabalho foi submetido para apreciação do 

Comitê de Ética e Pesquisa e aguarda-se aprovação para coleta dos dados. 
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