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RESUMO

Introdução: O transtorno mental e de comportamento tem a necessidade de assistência adequada,
com a finalidade de ressocialização do doente e do apoio do mesmo e da família. Objetivo: O
objetivo do trabalho visa compreender o processo de identificação das dificuldades enfrentadas pelas
famílias dos pacientes com transtorno mental e de comportamento, assim como também, analisar os
sentimentos dessa família em ter um parente com esse tipo de transtorno. Métodos: Trata-se de uma
revisão bibliográfica de literatura, sobre o apoio da família ao paciente com transtorno mental e de
comportamento. As bases de dados utilizados foram MEDLINE (National Libary of Medicine), BIREME
(Biblioteca Regional de MedicinaI), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe e m Ciências da
Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online), desse modo foram utilizados os seguintes
fatores de inclusão: surgimento do estudo a partir do uso dos descritores de ciências da saúde,
artigos publicados entre os anos de 2011 e 2017, links para texto completo, estudos publicados na
língua portuguesa. Resultados: A família se tornou um membro indispensável na realidade da
assistência psiquiátrica, passando a ser parte de um grande potencial de acolhimento e
ressocialização dos portadores de transtorno mental. A história evidencia que durante muito tempo a
atenção prestada as pessoas com transtornos mentais era realizada de forma unilateral, pois os
familiares eram praticamente excluídos do processo assistencial prestado ao seu familiar. É a família
é quem subsidia os primeiros elementos essenciais a formação do ser humano, por meio dessas
informações o indivíduo se torna forte ou fragilizado subjetivamente. Esse ambiente pode ser, ainda,
um local de prazer ou de sofrimento. As estratégias utilizadas no enfrentamento pela família de
pessoas com transtornos mentais e psiquiátricos consistem no suporte social e a resolução de
problemas, os pais geralmente utilizam estratégias funcionais. Conclusão: Apesar das divergências
entre a família e o portador de transtorno mental, eles sofrem junto à exclusão quando se fala em
qualidade de vida, é importante compreender que o tratamento de um doente mental, está fortemente
atrelado ao envolvimento da família, pois esta parte da “segurança” do indivíduo.

PALAVRAS-CHAVES: Transtorno Mental. Terapia Comportamental. Prática Familiar.

ABSTRACT

Introduction: Mental and behavioral disorders have the need of adequate assistance, with the
purpose of resocialization of the patient and the support of the same and of the family. The aim of the
work is aimed at understanding the process of identifying the difficulties faced by families of patients
with mental disorders and behavior, as well as to analyze the feelings of the family to have a relative
with this type of disorder. Methods: This is a bibliographical review of the literature on family support
to patients with mental and behavioral disorders. The databases used were MEDLINE (National Libary
of Medicine), BIREME (Regional Medicinal Library), LILACS (Latin American and Caribbean Health
Sciences) and SciELO (Scientific Electronic Library Online), thereby to have been used the following
inclusion factors: emergence of the study from the use of health sciences descriptors, articles
published between the years 2011 and 2017, links to full text, studies published in Portuguese
language. Results: The family has become an indispensable member in the reality of psychiatric care,
becoming part of a great potential for reception and rehabilitation of patients with mental disorders.
The story shows that for a long time the attention given to people with mental disorders was
unilaterally carried out, since the family members were practically excluded from the care process
provided to their relative. It is the family that subsidizes the first essential elements the formation of the
human being, through this information the individual becomes subjectively strong or fragilized. This
environment can also be a place of pleasure or suffering. The strategies used in coping with the family
of people with mental and psychiatric disorders consist of social support and problem solving, parents
usually use functional strategies. Conclusion: Despite the differences between the family and the
mentally ill, they suffer with the exception when it comes to quality of life, it is important to understand
that the treatment of a mental patient, is strongly linked to family involvement, as this part of the
"security" of the individual.
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INTRODUÇÃO

O transtorno mental é uma alteração dos processos cognitivos e afetivos do desenvolvimento, que se
traduz em perturbações a nível de raciocínio, do comportamento, da compreensão, da realidade e da
adaptação às condições de vida. Um dos maiores desafios, é entender um pouco mais sobre as
dificuldades enfrentadas pelos familiares desses pacientes com transtorno mental e de
comportamento, pois, percebe-se que na maioria dos casos, a família não tem condições e nem
preparo para auxiliar esse paciente, tendo como principais fatores: condições financeiras, grau de
escolaridade, estado mental dos demais familiares, etc., estando diretamente relacionados aos
agravos desses pacientes, segundo afirma (PEREIRA, 2014).

Existem um paradigma da exclusão social diante do adoecer psíquico que é facilmente percebido,
onde isso se resume em isolamento dos doentes que não são aceitos dentro dos seus padrões
habituais. O transtorno mental e de comportamento tem a necessidade de assistência adequada, com
a finalidade de ressocialização do doente e do apoio do mesmo e da família. Há uma necessidade de
conhecimento da família sobre a doença, de seus sintomas e efeitos, para que possam enfrentar a
doença com mais segurança e menos sofrimento. O transtorno mental significa mais do que um
conjunto de sintomas, possui outras representações como moral e psicológica para o doente e a
família. O contexto familiar deve ser compreendido como aliada da equipe de saúde (POMPEO,
2016).

O grande desafio para a família na presença de uma pessoa com transtorno mental produz um
impacto, tendo em vista que, os familiares ficam sobrecarregados por demandas que envolvem a
função de acompanhar seus membros adoecidos e cuidar deles, essa sobrecarga familiar é sentida
não somente nos aspectos emocionais e físicos, mas também nos encargos econômicos. Em relação
a dificuldade de relacionamento, nota-se que a desarmonia familiar e agressões contribuem para o
agravamento da doença que para o familiar que cuida do doente há muitas sobrecargas, que faltam
orientações e apoio para os cuidadores e que é fundamental a participação da família para o sucesso
do tratamento do doente (VILLARES, 2015).

A Qualidade de Vida é um conceito multidimensional que abrange vários domínios, indicadores
sociais (posição funcional, atividades físicas e de autocuidado), doenças e sintomas relacionados ao
tratamento, funcionamento social, saúde mental (estado de humor, autoestima), desenvolvimento
espiritual ou existencial, valores culturais, segurança do ambiente, sentimentos aos outros e para si
(amor, liberdade, rejeição, etc). A Enfermagem tem o dever do planejamento da qualidade de vida
relacionada à saúde do paciente avaliando os efeitos que as doenças e tratamentos tem sobre a vida
diária e satisfação pessoal e familiar. Sendo sensível a percepção do estigma social, discriminação,
rejeição e isolamento e dificuldades no âmbito social, limitações as atividades cotidianas (OSS, 2016).

O objetivo do trabalho visa compreender o processo de identificação das dificuldades enfrentadas
pelas famílias dos pacientes com transtorno mental e de comportamento, assim como também,
analisar os sentimentos dessa família em ter um parente com esse tipo de transtorno. Os familiares
enfrentam diversas dificuldades em seu convívio com a sociedade, em parte, por conta de suas
alterações psicológicas.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura, sobre as contribuições das Práticas Integrativas
Complementares em Saúde na redução da ansiedade em portadores de obesidade. Para alcançar os
objetivos, optou-se por este tipo de estudo, devido às inúmeras catalogações de artigos que forma
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necessárias para a pesquisa e forneceram ideias que permearam a construção da pesquisa, além de
permitir chegar à conclusão do tema desenvolvido. As bases de dados utilizados foram MEDLINE
(National Libary of Medicine), BIREME (Biblioteca Regional de MedicinaI), LILACS (Literatura
Latino-Americana e do Caribe e m Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online).
A pesquisa foi realizada com base na coleta de dados definida por uma amostra final de 7 artigos,
selecionados nas bases de dados da plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde e EBSCOhost.

Ao selecionar a amostra, forma utilizados os seguintes fatores de inclusão: surgimento do estudo a
partir do uso dos descritores de ciências da saúde, artigos publicados entre os anos de 2011 e 2017,
links para texto completo, estudos publicados na língua portuguesa. Os fatores de exclusão
referem-se a artigos públicos com ano inferior a 2011, estudo que não atendem os objetivos
propostos ao tema e aqueles que não se incluem no método de inclusão.

Foram coletados dados através dos descritores de ciência da saúde, dos quais foram lidos e
analisados sete artigos, nos quais foram analisados aqueles que no seu conteúdo abordavam sobre o
conhecimento que os familiares e os portadores de transtorno mental tem sobre a doença. Os
resumos foram fichados, identificando-se o título do trabalho, o autor de publicação, os objetivos de
cada um dos estudos, os métodos utilizados e os resultados. Esta pesquisa aos periódicos nacionais
teve como período de referência dos artigos entre os anos de 2011 a 2017.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quadro 1 - Síntese dos estudos acerca do Apoio Familiar ao paciente com transtorno mental e de
comportamento, 2018.

Artigo Periódico/
Ano

Delineamento
metodológico Local do estudo Sujeitos Objetivos do artigo

A1 2011 Qualitativa

Núcleo de
Atenção
Psicossocial
(NASF) de
Ribeirão Pires

Serviço de
Saúde Mental,
Família e
pacientes
psiquiátricos

Entender a dinâmica da
relação entre serviço de
saúde mental, paciente
psiquiátrico e sua
família.

A3 2011 Qualitativa/Estudo
Bibliográfico

Revisão de
Literaturas

Serviços de
Saúde Mental

Compreender sobre
doença mental de
pacientes e familiares

A4 2013
Estudo
Exploratório/
Qualitativa

Centro de
Atenção
Psicossocial
(CAPS) no Rio
Grande do SUL

Familiares

Compreender o
significado de vivenciar
a doença mental na
família

A5 2015
Exploratório/
descritivo/
qualitativo

Domicilio dos
sujeitos e Centro
de Atenção
Psicossocial
(CAPS)

Familiares

Aprender como
familiares de portadores
de transtorno mental
têm convivido com um
serviço de saúde mental

A6 2016 Exploratória

Associação de
pacientes e
familiares em
Curitiba

Pacientes e
Familiares

Conhecer o papel da
família em relação ao
portador de transtorno
mental e identificar a
percepção da família
com relação a saúde
mental –transtorno
mental, ao portador de
transtorno mental e ao
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tratamento em saúde
mental

A7 2017 Ensaio Crítico

Centro de
Atenção
Psicossocial
(CAPS)

Serviços de
Saúde

Analisar os aspectos
contextuais da
participação das
famílias nos CAPSs

Fonte: Elaboração Própria (Produzido em 2018).

Durante muito tempo da história da psiquiatria, a família sempre esteve impossibilitada de estar junto,
conviver, cuidar do doente mental. E, por muitas décadas, o afastamento do convívio social e familiar
marcou, significativamente, o tratamento de reclusão que era dado ao doente mental (VIANA e
BARROS, 2014). Assim, ressalta-se que durante ao processo da Reforma Psiquiátrica tornou-se
explicito o comprometimento da família diante do cuidado com o familiar portador de transtorno mental
em que é exigido habilidades para que se possa ser modificada as rotinas vivenciadas, tornando-se a
família membro da equipe de saúde mental, sendo facilitador durante as ações de saúde mental e da
inserção do indivíduo.

O envolvimento afetivo característico dos laços familiares de alguma forma orienta as tentativas e
entendimento e as buscas de soluções para muitas questões pertinentes ao convívio comum familiar
doente”. Nos dias atuais, a participação da família na assistência ao doente mental é de extrema
importância, pois, tanto o doente, como sua família terão uma melhor qualidade de vida. A família é
um grupo que previne, tolera e corrige problemas de saúde. Por isso, não se pode desvincular o
indivíduo do meio em que vive (HIRDES, 2015). A história evidencia que durante muito tempo a
atenção prestada as pessoas com transtornos mentais era realizada de forma unilateral, pois os
familiares eram praticamente excluídos do processo assistencial prestado ao seu familiar.
(WAIDMAN, 2012).

Cabe ressaltar que o vínculo genealógico, sanguíneo culturalmente persiste, por definição, pelo
menos enquanto viverem as pessoas que valorizem esse tipo de relação. Inúmeras vezes, a relação
entre parentes com transtornos mentais é conflituosa e se mantem através de uma forte instabilidade
emocional. De certa maneira, a relação parental traz em si uma sensação de fortaleza, por isso que
na sociedade a família é tida como um “porto seguro”. No entanto, é necessário salientar que nem
sempre a família ocupa esse posto cotidianamente (PIMENTA, 2018).

É a família é quem subsidia os primeiros elementos essenciais a formação do ser humano, por meio
dessas informações o indivíduo se torna forte ou fragilizado subjetivamente. Esse ambiente pode ser,
ainda, um local de prazer ou de sofrimento. De fato, não é ideal segregar o indivíduo doente do
contexto familiar, por se tratar de um elemento essencial, com elevado potencial de promoção do
conforto, em que o paciente geralmente busca a confiança necessária para investir na sua
recuperação. As estratégias utilizadas no enfrentamento pela família de pessoas com transtornos
mentais e psiquiátricos consistem no suporte social e a resolução de problemas, os pais geralmente
utilizam estratégias funcionais. Os processos-chave da resiliência familiar devem ser voltados ao
sistema de crenças e a manutenção do olhar positivo em relação aos problemas demandados do
doente. Os Padrões organizacionais destacam-se a flexibilidade, na forma como a família se adapta
às necessidades do paciente e manifesta seu apoio e solidariedade (POMPEO et al., 2016).

Desse modo, relatam que a idealização da família como “porto Seguro” para os usuários com
transtornos mentais, é uma vertente muito difundida nos serviços de saúde. Partindo-se da ideologia
que a família, por sua condição, já é uma importante base para realização do cuidado e bom
relacionamento. Nesse processo a singularidade de cada família não pode ser deixada de lado, visto
que a influência dos valores e representações relacionados à loucura presentes em cada ambiente
familiar é determinada pelo contexto ao qual cada indivíduo, família ou comunidade está inserida, e
são reflexos dos aspectos culturais, religiosos, ideológicos, econômicos, dentre outros (SPADINI,
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2006).

São muitos os motivos que levam as pessoas a sentirem receio da presença de um doente mental na
família. Razões, na maioria das vezes, de origem cultural que vem com a falta de conhecimento que
se tem do ciclo da vida do ser humano (GONÇALVES, 2001). Com o impacto do diagnóstico, a
necessidade à nova situação, o estigma social, a dependência e as implicações da característica do
quadro clínico podem produzir sobrecarga, conflitos, sentimentos de incredulidade, perda do controle
e medo.

Através disso a família diante do seu familiar adoecido, necessita de uma adequação frente ao
estigma social, a dependência e as implicações do quadro clinico, tendo em vista uma realidade
permeada por sentimentos de desespero, ansiedade, preocupação e sofrimento, causando conflitos e
tensões. É muito difícil para a família conviver com a doença mental, que tende a ser de duração
prolongada de manifestações agudas, causando assim sobrecarga física, emocional e econômica,
havendo mudanças em toda rotina da família e comprometendo a saúde, a vida social, desempenho
profissional e outros aspectos (TIGO, 2007).

A permanência dos sintomas, as falências ou os fracassos ligados à vida social do paciente geram
frustações, impotências, angustias, provocando cansaço e isolamento também nos demais membros
da família. É notório à insegurança que a família tem como o ser portador de transtorno mental,
devido a inexperiência e por ele ter mudanças de temperamento muito rápido, gerando conflitos e
angustias entre a família. Nesse caso, a vivencia da família com seu familiar com transtorno mental
implicam na sobrecarga e dificuldades encontradas no dia-a-dia, problemas no relacionamento com a
familiar, estresse por conviverem com o humor instável, bem como o medo das retraídas e do
comportamento deste no período das crises (SCHWARTZ, KANTORSKI, 2008).

As experiências vividas com o portador de transtorno mental tornam-se desgastantes no seu
cotidiano, dificultando a interação familiar, sendo que esse desgaste pode vir a causar
desentendimentos entre os familiares junto ao PTM que pode vir a ocasionar novas crises, isso faz
com que os familiares percam as esperanças de uma cura ou um controle da doença, ou, até mesmo,
de um convívio saudável com o doente mental (SILVA, 2008).

A pessoa com transtorno mental causa ao familiar sobrecarga nos aspectos emocional e físico, por ter
com critério acompanhar e cuidar do seu familiar adoecido. A família vai se desgastando, privando-se
da sua própria vida para poder prestar o cuidado adequado. A família como espaço privilegiado para a
pratica do cuidado, precisa ser inserida de forma efetiva nas discussões do novo paradigma de
assistência em saúde mental, vista como uma facilitadora no processo de reinserção social do
portador de transtorno mental (BORBA, 2008). De acordo com o Ministério da Saúde (2013), esse
cuidado requer disponibilidade, esforço, compreensão, capacitação mínima, inclusive para que os
cuidadores encontrem estratégias para lidar com frustações, sentimento de impotência e culpa, ou
seja, com suas próprias emoções, sendo um grande desafio ser protagonista do cuidado.

Essas famílias possuem demandas das mais variadas ordens, entre elas: a
dificuldade de lidar com as situações de com os conflitos familiares
emergentes, com a culpa, com o pessimismo por não conseguir vislumbrar
saídas para os problemas, pelo isolamento social a que ficam sujeitos, pelas
dificuldades materiais da vida cotidiana, pelas complexidades do
relacionamento da doença com esse familiar, pela expectativa frustrada de
cura e pelo desconhecimento da doença propriamente dita (COLVERO et.
al.,2004).

Há décadas se observa a elevação da incidência de pessoas com transtornos mentais, contudo, a
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família diante dessa realidade busca apoio em diversos serviços de saúde, porém por vezes não
recebem a atenção devida por parte dos profissionais de saúde. Nesse sentido, o enfermeiro é um
dos profissionais da saúde que possuem um maior contato com o paciente, cabendo a esse
profissional estabelecer em sua rotina uma posição que permita a identificação de pacientes com
transtorno mental, fazendo ainda, o levantamento das dificuldades prováveis destes usuários, a fim de
que sejam encaminhados aos serviços especializados (REIS, et al. 2013).

Alguns estudos elencaram os fatores presentes na assistência prestada pelos profissionais da
Enfermagem que aparentemente não garantem uma atenção de forma humanizada, propiciando
assim, uma elevação no número de reinternações. Entre os fatores destacam-se os seguintes: tarefas
pré-estabelecidas, o antagonismo do discurso realizado na formação e na prática do profissional
atuante no processo de Saúde mental, a verticalização e normatividade do programa na instituição,
despreparo profissional, a medicalização dos sintomas, a ausência ou insuficiência dos serviços de
referência, entre outras (LEITE, 2008).

A participação da família em todo processo que cerca o tratamento e acolhimento é essencial, pois
esse representa o grupo de pessoas mais importantes na vida do portador de transtorno mental
representando uma peça fundamental no sucesso do tratamento. (MORAES, 2013). Para que as
ações possam ser aplicadas de forma eficiente, faz-se necessário o aprimoramento científico do
profissional enfermeiro, para que a partir da de instrumentalização a qualidade da assistência ao
indivíduo portador de transtornos mentais e sua família seja realizado da melhor maneira possível. É
evidente que a participação do profissional enfermeiro que possui na sua essência o cuidado, é visto
com grande potencial de redução do sofrimento das famílias e pacientes, impedindo a evolução do
quadro do paciente para um nível de maior complexidade.

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), através da Resolução 358/2009, preconiza que a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma importante ferramenta, assegurada
como uma prática legal e privativa do enfermeiro, colocando o conhecimento científico como método
com base da prática profissional, organizando a assistência prestada, possibilitando a
operacionalização do processo de Enfermagem e que deve ser empregada em todos os serviços
onde a enfermagem esteja presente, inclusive nos serviços psiquiátricos (GONÇALVES et al., 2016).

CONCLUSÃO

Ainda hoje, a sociedade discrimina e ignora em frente à patologia de transtorno mental, isso traz
fatores negativos para a qualidade de vida desses que se encontram em uma fase frágil da vida
social. Apesar das divergências entre a família e o portador de transtorno mental, eles sofrem junto à
exclusão quando se fala em qualidade de vida, é importante compreender que o tratamento de um
doente mental, está fortemente atrelado ao envolvimento da família, pois esta parte da “segurança” do
indivíduo.

De acordo com a análise contextuais e os pontos que foram discutidos, identificou aspectos sobre a
história da saúde mental e a sua relação com a família além das dificuldades enfrentadas,
contribuindo para uma prática assistencial com a finalidade de ressocialização do doente e do apoio
do mesmo e da família. Sendo que o transtorno apresenta um significativo impacto na vida do
paciente, provocando sintomas como desconforto emocional, distúrbio de conduta e enfraquecimento
da memória.

Nesta pesquisa foi possível perceber de forma direta a grande dificuldade que a família encontra em
conviver com um portador de transtorno mental, por causa de suas atitudes agressivas, isolamento
social, aspecto emocional e físico, onde a família precisa ser mais esclarecida sobre a doença e
desenvolver diante das orientações recebida um manejo para lidar com a situação. Esses eventos
acabam promovendo sérios problemas, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes,
seja no meio familiar ou no convívio social, afetando o indivíduo e todos que o cercam, promovendo
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assim, sérias mudanças no ambiente que este se encontra inserido.

Foi possível observar dificuldades e mudanças na rotina da família em ter uma pessoa com transtorno
mental e de comportamento, agregando a isso, uma realidade acarretada por sentimentos de
desespero, ansiedade, preocupação e sofrimento que causam conflitos e tensões para a família,
proporcionando uma sobrecarga, principalmente com a dificuldade de lidar com aquilo que até então é
desconhecido.

A presença de um familiar com transtorno mental causa um grande impacto na família, onde esses
familiares ficam sobrecarregados por conta da demanda que envolvem a função de acompanhar seus
entes adoecidos. Sobrecarga essa que afetam não somente no aspecto emocional, mas sim no
aspecto físico e nos encargos econômicos.

É importante ressaltar sobre a insegurança que a família enfrenta com o familiar portador de
transtorno mental, devido a inexperiência por conta da mudança de temperamento muito rápido,
gerando conflitos e angustias entre a família. Nesse caso, geram mais problemas no relacionamento
com a família e estresse, essas experiências vividas tornam-se por conta de desentendimentos entre
os familiares e o portador de transtorno mental.

Diante dos dados analisados, é possível perceber que a grande dificuldade em conviver, apoiar e
acompanhar seu familiar de transtorno mental, possui uma grande influência cultural. Em relação a
essa problemática podemos afirmar que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) precisam a todo
instante inserir a família no processo do cuidado, obtendo uma maior interação social e familiar,
proporcionando uma nova maneira de conviver com o paciente com transtorno mental e
comportamental.
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