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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Sobrecarga familiar no transtorno mental grave: 
uma introdução

Family burden in severe mental disorder: an introduction

Maria goretti andrade rodrigues1, letícia Krauss Silva2

RESUMO o objetivo deste trabalho é apresentar o conceito de sobrecarga familiar, 
explicitar suas dimensões e instrumentos de medida e a sua aplicação em ensaios, 
enquanto desfecho, na avaliação de eficácia da intervenção familiar na esquizofrenia. o 
método utilizado foi a pesquisa bibliográfica. algumas dimensões estão incluídas em quase 
todos os instrumentos: preocupação e efeitos na família do transtorno do paciente, efeitos 
sobre o lazer, angústia e consequências financeiras. apenas quatro instrumentos tiveram 
procedimentos de validação relativamente completos. Quatro ensaios relativamente bem 
desenhados estudaram o desfecho da sobrecarga familiar, sendo seus resultados favoráveis 
à intervenção.

PALAVRAS-CHAVE: Sobrecarga familiar; Esquizofrenia; Intervenção familiar; reforma 
Psiquiátrica.

ABSTRACT this paper aims to present the concept of burden family, its dimensions, and make 

available instruments as well as its application, as an outcome measure, in trials of family 

intervention, taking as an example the schizophrenia. the method used was a literature review. 

Some dimensions are included in almost all instruments: worry and consequences for family 

members of the patient condition, impact on leisure, anguish, and financial impact. only 

four instruments had validation procedures that were relatively complete. Four well designed 

trials studied the outcome family burden, their results were generally favorable to family 

intervention.

KEYWORDS: Family burden; Schizophrenia; Family intervention; Psychiatric reform.

1 doutora em Saúde Pública pela 

Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP) da Fundação oswaldo Cruz 

(FIoCrUZ); Professora do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação 

Superior da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

goretti@vm.uff.br

2 Pós-doutorado na University of 

Michigan; doutora em avaliação 

tecnológica; Pesquisadora titular da 

ENSP da FIoCrUZ. 

leticiak@ensp.fiocruz.br



Saúde em debate, rio de Janeiro, v. 35, n. 89, p. 303-314, abr./jun. 2011304

RODRIgues, M.g.a.; sILVa, L.K.   •   Sobrecarga familiar no transtorno mental grave: uma introdução

Introdução

A assistência em Saúde Mental passou por profundas 
mudanças nas últimas décadas em todo o mundo. No 
Brasil, na década de 1980, houve consenso entre técni-
cos, prestadores de serviços públicos e privados, gover-
no e opinião pública que a assistência prestada, tendo 
como praticamente único recurso o hospital psiquiá-
trico, era de má qualidade. Em 1992, a implantação 
no país de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico 
passou a ser uma das estratégias de reestruturação da 
assistência em saúde mental do Ministério da Saúde, 
conforme a Portaria 224.

A psiquiatria comunitária, na forma dominante 
nos países desenvolvidos em geral (América do Norte, 
Europa Central e do Norte), decorreu principalmente 
de um movimento americano (MECHANIC, 2001). 
A desinstitucionalização rápida e massiva de hospitais 
psiquiátricos públicos, nos Estados Unidos, começou 
em 1955, como produto da introdução de drogas neu-
rolépticas, de mudanças nas atitudes públicas e admi-
nistrativas, do crescimento de uma infraestrutura de 
bem-estar social na comunidade e de uma forte ideolo-
gia comunitária social. Foi apoiada por um amplo cor-
po de pesquisa, o qual descreveu a organização rígida, 
sob disciplina e controle estritos; a desumanização de 
grandes hospitais psiquiátricos e os efeitos debilitado-
res da internação a longo prazo (MECHANIC, 2001; 
SCHENE et al., 1994), particularmente, o ensaio teó-
rico ‘Asylums’ de Erving Goffman, de 1961, e o trabalho 
de Wing, de 1962, sobre ‘institucionalismo’, mas tam-
bém os estudos de Brown et al., sobre emoção expressa 
(1962; 1972), o qual procura medir hipercriticismo, 
hostilidade e superenvolvimento emocional do familiar 
em relação ao paciente, e ainda os trabalhos conjuntos 
de Wing e Brown sobre outros fatores que afetariam o 
curso do tratamento psiquiátrico na comunidade.

Algumas ideias inválidas e simplistas prevaleciam 
naquela época e ainda podem ser ouvidas atualmente, 
como, por exemplo, que os transtornos mentais não 
são reais, apenas um rótulo, e que os pais causavam a 
maioria dos transtornos mentais graves em seus filhos. 
As pesquisas que examinaram a instalação e o curso, 
por exemplo, da esquizofrenia, tenderam a considerar 
a família como um fator importante para a patogênese 

do transtorno (MECHANIC, 2001). Todavia, os tra-
balhos empíricos sobre a questão não conseguiram 
confirmar essa hipótese (KAPLAN; SADOCK, 1999, 
LEHMAN; STEINWACHS, 1998).

Segundo Held e Falloon (1999), mesmo atual-
mente não haveria modelos patogênicos e etiológicos 
simples ou uma razão para esperar que resultados de 
pesquisa futura venham a produzir formulações sim-
ples sobre, por exemplo, as ‘causas da esquizofrenia’. 
Ao contrário, o modelo estresse-vulnerabilidade, que 
exclui, em geral, supostos etiológicos, tem se mostrado 
heuristicamente válido, porque é muito adequado para 
formular relações interativas entre variáveis heterogê-
neas, como expressões de fatores genéticos e ambiente 
familiar. Segundo esse modelo, um indivíduo pode ter 
uma vulnerabilidade específica (diátese), a qual, quan-
do influenciada por fatores ambientais estressantes, per-
mite o desenvolvimento dos sintomas de esquizofrenia. 
No modelo de estresse-diátese mais geral, a diátese ou o 
estresse podem ser biológicos, ambientais ou psicológi-
cos (por exemplo, situação familiar estressante ou mor-
te de um parente próximo). A base biológica de uma 
diátese pode ainda ser moldada por influências epige-
néticas, tais como: abuso de drogas, estresse psicossocial 
ou trauma (KAPLAN; SADOCK, 1999).

Alguns trabalhos documentaram, por outro lado, 
a profunda desorganização para a vida familiar somada 
ao estresse, experienciada quando um membro da fa-
mília desenvolve, por exemplo, esquizofrenia ou sofre 
exacerbação de seus sintomas (FALLOON; PEDER-
SON, 1985). Os profissionais envolvidos com as de-
mandas da nova versão de cuidado e com a pesquisa, 
para modelar a atenção fora do hospital às pessoas com 
transtorno mental grave, se depararam com as dificul-
dades da família, deixada com um papel de custódia 
insatisfatório, em acolher o paciente e em funcionar 
como coterapeuta.

Além disso, este movimento para fora do cuida-
do hospitalar resultou em grande interesse na inserção 
comunitária de pacientes psiquiátricos. O tratamento 
do paciente em ambientes menos restritivos e o con-
sumer empowerment tornaram o funcionamento e o 
desempenho sociais conceitos importantes, não apenas 
para pacientes, profissionais e pesquisadores, mas cer-
tamente também para familiares e parentes próximos 
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de pacientes. Confrontados com as tarefas de cuidador, 
deles retiradas desde o início do século 19, com a ins-
titucionalização, os familiares tiveram que aprender a 
dar conta novamente do comportamento disfuncional 
inerente à maioria das pessoas com transtorno mental 
grave (SCHENE et al., 1994).

As consequências adversas do transtorno mental 
para familiares, conhecidas como sobrecarga familiar 
ou do cuidador, têm sido estudadas desde o início dos 
anos 1950 por diferentes razões: primeiro, para deter-
minar a viabilidade da alta hospitalar e da inserção de 
pacientes na comunidade; depois, para refinar o con-
ceito de prestação de cuidado/cuidador, seu conteúdo e 
sua estrutura subjacente; mais recentemente, para me-
dir sobrecarga como uma variável de desfecho (resulta-
do) em ensaios clínicos controlados e na avaliação de 
programas (REINE et al., 2003). 

Embora a prestação de cuidados pela família seja 
uma variável relevante no cenário internacional, nas 
discussões sobre desinstitucionalização psiquiátrica e 
no cenário brasileiro, o conceito de sobrecarga familiar 
não é utilizado. A família é apontada como ator social 
fundamental (ROSA, 2003; MELMAN, 2001), mas 
as dimensões da sobrecarga familiar não são discutidas. 
Não há política do Ministério da Saúde voltada para 
efetivar especificamente formas de intervenções psicos-
sociais e educativas aos familiares, embora haja estudos 
acadêmicos significativos sobre o tema (VILLARES; 
MARI, 1998; VILLARES, 2000; SCAZUFCA, 2000; 
BANDEIRA; BARROSO, 2005), os quais incluem a 
validação de uma escala de sobrecarga familiar para o 
contexto brasileiro (BANDEIRA et al., 2005; BAN-
DEIRA et al., 2007; BANDEIRA et al., 2008). Este é 
considerado um ponto-chave para o processo de desins-
titucionalização no país, visto que a família é o maior 
envolvido no problema de pessoas com transtorno 
mental. A sobrecarga familiar necessitaria, portanto, ser 
mais entendida para ser melhor trabalhada pelos servi-
ços de saúde mental.

Objetivos

Introduzir o conceito de sobrecarga familiar no trans-
torno mental grave, explicitando suas dimensões, 

instrumentos de medida e aplicação na avaliação de efi-
cácia da intervenção familiar, tomando como exemplo 
a condição esquizofrenia.

Sobrecarga familiar: conceito e dimensões 

Sobrecarga familiar é um conceito complexo e conside-
rado multidimensional para os autores da área, segundo 
Schene et al. (1990; 1994). Esses autores, assim como 
Reine et al. (2003), remontam a Treudley, em 1946, na 
definição de burden on the family como as consequên-
cias para familiares que mantêm contato próximo com 
pessoas com transtorno mental grave. 

Segundo Schene et al. (1994), alguns pesquisa-
dores consideram o comportamento e os sintomas do 
paciente como a origem da sobrecarga. O comporta-
mento disfuncional resultaria na interrupção da rotina 
do lar e em tarefas relacionadas ao cuidado com o pa-
ciente para familiares próximos. Outros sugerem que 
o cuidado do paciente pode resultar na sobrecarga de 
papéis desempenhados, porque esse somaria a papéis 
definidos culturalmente dos familiares. Outros pesqui-
sadores se referem aos estudos sobre estresse, conside-
rando o disfuncionamento do paciente e suas diferentes 
consequências como estressores crônicos com os quais 
os familiares devem aprender a lidar. 

O conceito de sobrecarga familiar foi amplia-
do com a noção anglo-saxônica de caregiver, traduzi-
do como ‘cuidador’. Schene et al. (1994) definem esta 
ação de cuidado como a relação entre dois indivíduos 
adultos que são tipicamente relacionados por meio de 
parentesco (os pais, na maioria dos casos, mais rara-
mente os descendentes ou parentes colaterais). Um, o 
cuidador, assume uma responsabilidade não-prevista e 
gratuita pelo outro, o recebedor de cuidado, cujos pro-
blemas de saúde mental são incapacitantes e de longo 
prazo por natureza, com nenhum tratamento curativo 
disponível. O recebedor de cuidado é incapaz de cum-
prir obrigações recíprocas associadas com relações nor-
mativas adultas, e os problemas de saúde mental são 
sérios o bastante para requerer quantidade substancial 
de cuidado. O que torna o cuidado uma sobrecarga, 
segundo esses autores, é a adição do papel de cuidador 
ao já existente papel familiar.
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De acordo com Schene et al. (1998), há poucos 
estudos empíricos disponíveis sobre o que exatamente 
constitui os diferentes domínios da prestação de cuida-
dos e como estes se relacionam à angústia do cuidador. 
Embora o conceito seja referido como sobrecarga ‘fa-
miliar’, os autores informam que a maioria dos estudos 
trabalha com ‘cuidadores’ primários. Por outro lado, a 
sobrecarga do cuidador teria uma abrangência menor 
do que a familiar, a qual, para esses autores, incluiria as 
consequências aos outros familiares que não o cuidador 
principal, tais como: as relações interpessoais dentro da 
família, as consequências para os filhos do paciente e a 
rede de suporte social de toda a família.

Sobrecargas objetiva e subjetiva 
Uma distinção teórica importante feita por quase todos 
os pesquisadores, segundo esses autores, e revisada por 
Schene (1990), é entre a sobrecarga objetiva e a sub-
jetiva. O autor considera sobrecarga objetiva como os 
sintomas e o comportamento de pacientes com pro-
blemas mentais, dentro do seu ambiente social, e suas 
consequências. A sobrecarga subjetiva estaria relaciona-
da especialmente às consequências psicológicas para a 
família.

Para a maioria dos autores, a sobrecarga objetiva 
abrangeria os seguintes aspectos: a ‘rotina doméstica’ 
acrescida de mais tarefas, em parte aquelas que seriam 
do paciente, em parte as de cuidar do paciente, assim 
como a supervisão e controle do mesmo; as ‘relações 
familiares’ mais tensas, não apenas em função da ne-
cessidade de mais cuidado ou da necessidade de assu-
mir mais tarefas, mas também pelo estresse subjetivo de 
cada pessoa envolvida, isto é, as consequências sociais e 
o problema da atribuição das causas da esquizofrenia; as 
‘relações’ sociais, prejudicadas pelo estigma do paciente 
(constrangimento em relação a determinados compor-
tamentos exagerados, vergonha pela falta de cuidados 
pessoais em alguns casos); ‘lazer e carreira’ dos familiares 
envolvidos com a pessoa com transtorno mental, com-
prometidos pelo fato de assumirem mais tarefas e da-
rem suporte; ‘financeiro’, em função da dificuldade da 
pessoa com transtorno mental trabalhar ou mesmo de o 
cuidador ser impedido de tal ou das perdas financeiras 
correspondentes; crianças e irmãos com alto risco de 
transtorno mental, devido a fatores de risco psicológicos 

e pedagógicos que reduzem a adaptabilidade; os irmãos 
recebem menos atenção quando seus pais passam a fi-
car muito envolvidos no cuidado de um irmão ou irmã 
com transtorno mental, podendo estar sob pressão para 
serem mais colaborativos, assumirem tarefas extras e da-
rem mais suporte, além dos problemas relacionados ao 
estigma social e outros já mencionados.

Para a maioria dos autores, a sobrecarga familiar 
subjetiva compreenderia: saúde física, inclusive sinto-
mas psicossomáticos – perda de apetite, dor de cabeça, 
dor de estômago, hiperventilação – e danos físicos, de-
correntes do comportamento agressivo do paciente; a 
saúde mental, ou seja, tensão, ansiedade, irritabilidade 
até infelicidade e depressão; e o estresse subjetivo, com 
emoções e sentimentos negativos, como culpa, incerte-
za, ambivalência, ódio, raiva, condolência e sentimento 
de perda, em parte, já considerados dentro das tensões 
que sobrevêm às relações familiares.

Schene (1990) elaborou ainda um arcabouço teó-
rico para as dimensões objetivas e subjetivas da sobre-
carga, com o propósito principal de obter uma melhor 
apreensão qualitativa e quantitativa de ambos os aspec-
tos da sobrecarga e, para isso, três abordagens seriam 
úteis: a teoria sistêmica, a do papel social e a do proces-
so de estresse. 

A ‘abordagem sistêmica’ distingue os seguintes 
subsistemas: individual, familiar, da rede social e co-
munidade e/ou cultura, sendo que cada um deles te-
ria suas próprias características e dinâmicas. Segundo 
a ‘teoria dos papéis sociais’, as pessoas são os atores em 
um sistema de relações sociais, sendo que categorias de 
pessoas se comportam mais ou menos da mesma for-
ma em alguns aspectos. Tais categorias são denomina-
das posições, por exemplo, mãe, pai, filho. Uma pessoa 
numa posição teria certas expectativas sobre a outra em 
posição oposta. Este jogo de expectativas é denominado 
‘setor de papel’ (role sector). Diferentes setores de papéis 
considerados juntos formam um papel social, o qual se-
ria um complexo das expectativas de comportamento 
de uma pessoa para com outra de acordo com a posição 
que cada uma delas ocupa. Em função do transtorno 
mental se manifestar por meio de sintomas, prejuízos 
e desabilidades, os pacientes falham em vários graus no 
desempenho de seu papel social. Eles não seriam con-
forme as expectativas de seus familiares, o que pode 
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ser muito estressante para os envolvidos. Os familiares 
também teriam de assumir tarefas que seriam desempe-
nhadas pelo paciente. O funcionamento do papel social 
perturbado (associado aos chamados sintomas negati-
vos da esquizofrenia) e o comportamento desorganiza-
do (associado aos sintomas positivos) podem ter uma 
influência direta sobre a sobrecarga dos familiares.

Pela ‘teoria do estresse’, os sintomas, o mau funcio-
namento do papel do paciente e a sobrecarga objetiva 
correspondente são considerados estressores ambientais 
ou tensões crônicas sofridas pelos familiares, que pode-
riam resultar no aspecto subjetivo da sobrecarga, isto é, 
a sobrecarga emocional ou estresse subjetivo.

Schene (1990) emprega essas três abordagens teó-
ricas na discussão, que resumimos a seguir, das variáveis 
que a literatura aponta como determinantes das sobre-
cargas objetiva e subjetiva.

O aspecto objetivo da sobrecarga com relação 
ao primeiro subsistema, o individual, se relaciona aos 
sintomas, ao comportamento e às características so-
ciodemográficas do paciente. Uma inter-relação en-
tre gravidade do comportamento sintomático e grau 
de sobrecarga foi bem estabelecida pela literatura da 
área, segundo Schene (1990). Seria mais difícil, entre-
tanto, determinar os tipos de sintomas que são parti-
cularmente difíceis de lidar. O autor argumenta que 
tanto os sintomas positivos como os negativos teriam 
sido examinados, tendo alguns autores concluído que 
os sintomas positivos, como a ‘atuação’ (acting out), o 
comportamento agressivo ou destrutivo, as alucinações 
e delírios ou tentativas de suicídio, seriam mais difíceis 
de lidar. Na chamada cultura ocidental, seria menos 
aceitável se comportar de uma maneira desorganizada 
ou bizarra do que atuar com retraimento e depressão. 
Outros autores consideram que os sintomas negativos 
seriam mais difíceis de lidar, pois os familiares sentem 
que fogem dos padrões de comportamento normal, e 
seriam parte das características do paciente ao invés de 
uma consequência do transtorno mental. Isso implica 
a crença de que o paciente seria capaz de controlá-los e 
alterar seu comportamento adequadamente. Por outro 
lado, os sintomas positivos são relacionados diretamen-
te ao transtorno e são intermitentes e menos frequen-
tes, enquanto os sintomas negativos seriam cronica-
mente disfuncionais. Um estudo hindu (GOPINATH; 

CHATUVERDI, 1992) encontrou, dentre os sinais ou 
comportamentos mais estressantes, tanto aqueles cor-
respondentes a sinais positivos quanto os associados a 
sinais negativos da esquizofrenia.

Seria mais apropriado, para Schene, procurar uma 
relação específica entre certos grupos de sintomas e áreas 
de sobrecarga específicas. Sintomas positivos, por exem-
plo, podem ter implicações muito mais sérias para os 
aspectos de estigma e relações sociais, enquanto os ne-
gativos são relacionados particularmente à mudança de 
papel e a outros aspectos das relações intrafamiliares. 

Os achados dos estudos indicam que o sexo do 
paciente não determina o grau da sobrecarga, mas sim a 
(re)distribuição de papéis dentro do casal ou da família. 
A duração do transtorno, que é associada à idade do 
paciente, seria um fator importante, mas a constância 
e a gravidade dos sintomas teriam uma grande influên-
cia na extensão da sobrecarga levando, com o passar do 
tempo, ao fenômeno da crescente tolerância, resignação 
e de uma forma de ‘burn out’ (exaustão) por parte dos 
familiares, o que seria válido tanto para a esquizofrenia 
quanto para outros transtornos mentais.

Sobre o nível individual dos aspectos subjetivos 
da sobrecarga, o autor ressalta que as relações familiares 
com o paciente e o laço afetivo correspondente teriam 
uma influência de longo alcance sobre as expectativas 
relativas ao desempenho de papéis, responsabilidades 
compartilhadas, tolerância, estilo afetivo, intimidade 
etc. Ele se remete aos trabalhos que utilizaram o mode-
lo do ‘processo de estresse’, já mencionado, no qual as 
características pessoais dos familiares (como, por exem-
plo, as variáveis ‘estratégias para lidar com o problema’, 
‘habilidades interpessoais e sociais’ e ‘habilidades para 
resolver problemas’) são consideradas moderadoras do 
estresse do ambiente. 

A esse respeito, na literatura sobre sobrecarga, a 
visão pessoal ou o paradigma de transtorno mental, a 
tolerância ao desvio e atitudes com relação à pessoa com 
transtorno mental são fatores também estudados. O au-
tor considera, com base nos estudos disponíveis, que as 
características pessoais seriam a chave para entender as 
discrepâncias frequentemente observadas entre as me-
didas de sobrecargas objetiva e subjetiva, esta frequen-
temente sendo bem menor que o esperado. Tal discre-
pância poderia ser entendida, assumindo que as pessoas 
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tentariam se adaptar a situações estressantes por meio 
de mecanismos cognitivos como negação, normaliza-
ção e redefinição do problema. Os familiares baixariam 
suas expectativas quanto ao paciente, numa tentativa 
de continuar a levar suas vidas, e se dar conta do que o 
transtorno mental realmente implica. Segundo as pes-
quisas, essas estratégias de lidar ocorrem em estágios, 
começando aos primeiros sinais do transtorno mental.

Sobre o nível familiar dos aspectos objetivos da 
sobrecarga familiar, os estudos se concentraram no 
tipo e na composição do lar e classe social. O Schene 
aponta que, nos estudos sobre composição da moradia, 
foram encontradas importantes diferenças entre lares 
parentais e os conjugais, com expectativas e tolerância 
em relação ao paciente diferindo amplamente entre os 
dois. Nos lares parentais, foram encontradas menores 
expectativas e tolerância maior. Alguns estudos pontua-
ram que a disponibilidade de pessoas dentro da família 
para assumir as tarefas da pessoa com transtorno men-
tal pode influenciar a sobrecarga objetiva, com achados 
interessantes sobre as diferenças entre famílias nucleares 
e as maiores, sendo menor a sobrecarga nas últimas. A 
presença de crianças aumentaria a tensão, especialmen-
te para mulheres; donas de casa considerariam menos 
o marido como sobrecarga do que mulheres que traba-
lham fora de casa, um achado provavelmente explicado 
por tensão de papel.

Três aspectos da classe social teriam um impacto 
importante sobre a sobrecarga objetiva. A renda fami-
liar determinaria o grau de sobrecarga financeira e, em 
parte, também o tipo de atenção profissional e a possi-
bilidade de se destinar um quarto ao paciente. O nível 
educacional ajudaria no sentido de identificar recursos 
sociais de suporte/cuidado. Nas classes sociais mais 
pobres, a maior incidência de pessoas com transtorno 
mental grave poderia tornar os parentes mais acostu-
mados com o transtorno mental e ajudá-los a ser mais 
tolerantes. Por outro lado, as dificuldades do cotidiano 
seriam nelas mais frequentes, contribuindo no modelo 
de processo de estresse.

Com relação ao nível familiar da sobrecarga sub-
jetiva, a matriz na qual cada membro individual deve 
operar seria determinada, segundo Schene (1990), pela 
capacidade familiar para redistribuir papéis, manejar o 
estigma e suportar o isolamento social. Resumindo, as 

estratégias de lidar da família limitariam ou aumenta-
riam a capacidade de cada familiar tolerar a sobrecarga.

Quanto à relação da rede social com a sobrecar-
ga, as pesquisas teriam indicado que o suporte social e 
os elementos da rede social são importantes na gênese 
e no prognóstico da saúde física e mental. O conví-
vio com uma pessoa com transtorno mental grave é 
reconhecido como um importante fator de estresse e 
a qualidade da rede, enquanto moduladora de estres-
se, deveria ser incorporada dentro deste arcabouço. O 
suporte social poderia ajudar familiares a lidarem com 
a sobrecarga objetiva, sendo de grande importância o 
suporte prático ou instrumental e o suporte de infor-
mação. Em relação à sobrecarga subjetiva, a dimen-
são psicológica é importante: embora o suporte possa 
estar disponível (aspecto cognitivo), é preciso que o 
familiar perceba que ele é cuidado e valorizado e que 
pertence a uma rede de comunicação, de obrigação 
mútua (aspecto emocional).

Por último, a comunidade/cultura exerceria influ-
ência sobre a sobrecarga objetiva por meio de vários me-
canismos, tais como: leis sociais, sistemas de cuidados 
de saúde mental e oportunidades de emprego. O em-
prego tem influência direta sobre: a posição financeira, 
a quantidade de tempo que familiares e pacientes ficam 
em casa, o papel desempenhado por outros familiares 
e as relações sociais. O cuidado em saúde mental seria 
influenciado por custo, disponibilidade, diferenciação 
e outras características, os quais determinariam direta-
mente a extensão da sobrecarga objetiva. A intervenção 
durante as crises, a assistência social, a hospitalização 
parcial, os programas de cuidado diário, o trabalho pro-
tegido, os clubes sociais, os albergues e hospitais psiqui-
átricos – adaptados cada um às necessidades individuais 
do paciente e/ou da família – são serviços de atenção à 
saúde que poderiam reduzir a quantidade de sobrecarga 
objetiva.

Para elaborar a inter-relação entre cultura e sobre-
carga subjetiva, ainda de acordo com aquele autor, as 
características de contextos sociais específicos têm que 
ser consideradas. O que se constitui como sobrecarga 
em determinado contexto social, em outro pode não 
constituir. Finalmente, argumenta-se que as ideologias 
determinariam as possíveis explicações que familiares 
podem utilizar em sua tarefa de ajudar ou cuidar dos 
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pacientes (seu propósito na vida?, sua ‘cruz’? etc). Va-
riáveis culturais determinariam o tipo de tratamento 
considerado adequado e aceitável, bem como o tipo de 
sistema de cuidado de saúde mental disponível. As ide-
ologias e os paradigmas, portanto, teriam consequências 
de amplo alcance para o estresse ou sobrecarga subjetiva 
de familiares individualmente. 

O conceito de prestação de cuidados pela família e 
sua relação com o estresse ou sobrecarga 

O conceito de prestação de cuidados pela família (fa-
mily caregiving) foi mais recentemente elaborado por 
Smukler et al. (1996), os quais consideram o conceito 
de prestação de cuidado de mais fácil validação que o de 
sobrecarga. O instrumento Experience of Caregiving In-
ventory (ECI), criado por esses autores, é autoadminis-
trado e mede a avaliação da prestação de cuidados por 
familiares de pessoas com transtorno mental grave. Foi 
elaborado a partir do paradigma stress-coping, no qual 
o transtorno (comportamentos e desabilidades) do pa-
ciente é visto como o estressor a ser avaliado (appraised) 
pelo cuidador, os fatores mediadores dessa avaliação são 
a personalidade do cuidador, a qualidade das relações 
familiares e o grau de apoio social, e os resultados (fí-
sicos e psicológicos) para o cuidador são considerados 
resultantes de uma interação entre a avaliação e as estra-
tégias de lidar (coping) do cuidador (esforços cognitivos 
e comportamentais, objetivando controlar as demandas 
colocadas pelo paciente). Possui dez escalas, sendo oito 
negativas (comportamento difícil, sintomas negativos, 
estigma, problemas com serviços, efeitos sobre a famí-
lia, perdas, dependência e necessidade de retorno) e 
duas positivas (resultados pessoais positivos e aspectos 
bons da relação com o paciente). 

Schene et al. (1998) desenvolveram o Involvement 
Evaluation Questionnaire (IEQ), com o objetivo de ob-
ter uma medida confiável e sensível a intervenções. Eles 
estudaram: a dimensionalidade do conceito de pres-
tação de cuidados (tarefas e problemas associados); a 
conexão entre as dimensões da prestação de cuidados 
identificadas e as características do paciente (inclusive, 
sexo, idade, duração e curso clínico da doença) e do 
cuidador, e suas relações; e a conexão entre as dimen-
sões da prestação de cuidados e o estresse (ou sobrecarga 
subjetiva) do cuidador. Foram analisados dados de 480 

famílias de pessoas com transtorno mental grave, em 
geral, a esquizofrenia. 

Uma análise dos componentes principais dos 36 
itens de prestação de cuidados considerados pelo ques-
tionário revelou quatro domínios distintos da prestação 
de cuidados: tensão (atmosfera interpessoal tensa entre 
paciente e familiar); supervisão (tarefas de prestação de 
cuidados relacionados à segurança e proteção relativas a 
tomar medicação, ao sono e a comportamentos perigo-
sos do paciente); preocupação e mobilização (ativação e 
motivação), ou seja, estimulação do paciente para cui-
dar de si próprio e realizar atividades.

Quanto ao segundo objetivo, estudar a influ-
ência das características do paciente, do cuidador e 
sua relação com os quatro domínios da prestação do 
cuidado e o escore geral de prestação de cuidados, 
as análises de regressão múltipla indicaram que, das 
características do paciente, em especial, a sintoma-
tologia durante as quatro semanas anteriores é a va-
riável mais consistente e fortemente associada com 
os problemas e tarefas da prestação de cuidados. Ao 
nível das dimensões/domínios, as características do 
paciente estiveram associadas principalmente com 
tensão e preocupação; todavia, os sintomas psicó-
ticos foram fortemente associados ao aumento da 
supervisão e mobilização e não estiveram relaciona-
dos à tensão e preocupação, enquanto a apatia do 
paciente apresentou uma associação substancial com 
mobilização, mas não foi relacionada com tensão, su-
pervisão e preocupação. Os resultados desse estudo 
relativizam achados de outros pesquisadores de que 
sintomas positivos ou negativos, especificamente, 
causariam maior sobrecarga ao cuidador.

As características do cuidador foram relacionadas 
principalmente à dimensão tensão enquanto as carac-
terísticas da relação, à supervisão. No caso das carac-
terísticas do cuidador, a habilidade para lidar com os 
problemas de saúde mental do paciente e manter conta-
to com o profissional de saúde mental responsável pelo 
paciente foi relacionada significativamente com a maio-
ria dos domínios da prestação de cuidados, bem como 
com o escore geral da prestação de cuidados. Afora o 
número de horas de contato pessoal, as características 
da relação entre paciente e cuidador não tiveram impac-
to no escore geral. 
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Com relação à associação entre prestação do cui-
dado (tarefas e problemas associados) e o estresse (so-
brecarga subjetiva) do cuidador, objetivo final do estu-
do, tensão e preocupação foram fortemente associadas 
com estresse do cuidador; as correlações de supervisão 
e de mobilização com estresse foram menores. Os 200 
familiares que tiveram menos que uma hora de contato 
por semana com o paciente mostraram mais preocu-
pação, mas menos estresse, comparados com familiares 
com mais de uma hora de contato.

O estudo sugere, portanto, relações complexas 
entre as variáveis estudadas. A prestação de cuidados 
parece ser uma variável mediadora no processo causal 
entre paciente, cuidador e relação paciente-cuidador e 
o desfecho de estresse do cuidador. Este papel media-
dor parece ser mais importante na conexão entre es-
tresse (sobrecarga subjetiva) e características da relação, 
e menos importante na conexão entre estresse e carac-
terísticas do cuidador. Análises adicionais dos dados do 
estudo mostraram que os familiares que mencionaram 
mais angústia também utilizaram mais medicação psi-
cotrópica e consultaram seu clínico geral com mais fre-
quência. O fornecimento de cuidados seria assim uma 
importante questão de saúde pública.

Os autores arguem que seus achados sugerem que 
o fornecimento de cuidados e o estresse que daí pode 
surgir podem ser diminuídos, reduzindo os sintomas 
do paciente, aumentando a capacidade dos familiares 
para lidar com as dificuldades e diminuindo o número 
de horas de contato entre o familiar e o paciente. Essas 
seriam intervenções também relevantes, possivelmente 
para outros dois desfechos da prestação de cuidados: a 
decisão de internar o paciente e as mudanças no papel 
do cuidador.

Instrumentos
A medida de sobrecarga depende de como ela é con-
ceituada. Os primeiros modelos teóricos descrevendo 
a estrutura da sobrecarga ou do cuidado começaram a 
ser publicados ao final da década de 1980. Schene et 
al. (1994) fizeram uma revisão sistemática de instru-
mentos de sobrecarga familiar disponíveis em inglês, 
a partir de uma base de dados elaborada por meio de 
questionários para pesquisadores de sobrecarga fa-
miliar. Foram excluídos instrumentos desenvolvidos 

primariamente para uso com outros cuidadores, que 
não aqueles de pacientes mentais graves. Sete ques-
tionários foram eliminados porque: estavam em fase 
muito inicial de desenvolvimento, não tinham sido 
usados nos últimos dez anos ou haviam usado instru-
mentos já existentes sem adaptação. A amostra final 
consistiu de 21 instrumentos de sobrecarga familiar, 
inclusive cinco instrumentos de países europeus, que 
não o Reino Unido, e dois hindus.

Os pesquisadores responderam sobre a funda-
mentação teórica subjacente à sua medida e sobre a 
abrangência de seu instrumento quanto a 20 dimen-
sões. As dimensões avaliadas foram: efeito da sobre-
carga familiar sobre a interação familiar, a rotina da 
família, o lazer, o trabalho/emprego, a saúde mental, 
a saúde física, o uso de psicotrópicos, a rede social, 
outras pessoas que não os familiares, as crianças da 
família, e a relação da sobrecarga familiar com ajuda 
ao paciente em atividades da vida diária; supervisão do 
paciente; encorajamento do paciente; e ainda as con-
dições e sentimentos associados à condição de cuida-
dor: estresse; estigma; preocupação; vergonha; culpa; 
consequências financeiras e sobrecarga global.

Embora quase todos os pesquisadores tenham 
feito distinção entre sobrecarga objetiva e subjetiva, 
as definições de sobrecarga objetiva e subjetiva estão 
implícitas, antes que explícitas, nos instrumentos e as 
operacionalizações correspondentes diferem. Alguns es-
tudos consideram sintomas e disfuncionamento como 
objetivos e avaliam a angústia do informante (sobrecar-
ga subjetiva) em relação a cada dificuldade ou problema 
particular associado à doença do paciente. Um desses 
estudos, por exemplo, inclui medidas de sobrecarga 
subjetiva como raiva, depressão e embaraço, separada-
mente das medidas de cuidado objetivo (assistência/
atenção). Outro instrumento considera que a sobrecar-
ga deve ser medida objetivamente, por exemplo, com 
que frequência os familiares têm de executar tarefas 
para cuidar do paciente? Algumas dimensões são inclu-
ídas em quase todos os instrumentos. Preocupação e os 
efeitos do transtorno do paciente na família são as mais 
frequentemente incluídas (n=19). Efeitos sobre o lazer 
(n=18), angústia (n=18), e consequências financeiras 
(n=17) são também típicas. Entre as dimensões menos 
frequentemente medidas estão o uso de psicotrópicos 
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(n=3), o encorajamento do paciente (n=9), os efeitos 
sobre a saúde física do cuidador (n=10) e os sentimen-
tos de culpa (n=10) e vergonha (n=10) do cuidador.

Os autores da revisão não acharam apropriado 
recomendar um instrumento. Eles argumentam que 
a escolha final de um instrumento depende de uma 
variedade de considerações, incluindo o propósito do 
estudo. Os autores recomendam instrumentos especí-
ficos, por exemplo, para estudar familiares de portado-
res de esquizofrenia (n=7, sendo três deles bastante es-
pecíficos), para estudos especializados quando o foco 
é sobrecarga econômica (n=1) e para estudar reações 
de pesar (n=1). A seleção de instrumentos individuais 
também pode depender de outros requerimentos espe-
cíficos, tais como: tempo para administração, forma-
ção do entrevistador e método de administração. Por 
exemplo, se um breve questionário autoadministrado 
deverá ser usado, então reduz-se consideravelmente a 
gama de opções.

Os autores apontam critérios que podem ser apli-
cados na escolha de um instrumento para uso clínico: 
brevidade e facilidade de administração, abrangência de 
cobertura, ser apropriado para diferentes tipos de pa-
cientes e familiares e possuir propriedades psicométricas 
adequadas. Os autores ressaltam que, apesar de vários 
instrumentos revistos apresentarem tais requisitos, a 
medida de sobrecarga na prática clínica é relativamente 
nova, e nenhum autor havia descrito normas clínicas ou 
pontos de corte que pudessem ser usados para detectar 
individualmente familiares em risco de sobrecarga ou 
para servir como base à intervenção clínica em relação 
ao familiar. 

Outra revisão de instrumentos para medir sobre-
carga familiar na condição esquizofrenia, feita por Reine 
et al. (2003), visou explorar o grau de desenvolvimento 
e formalização dos questionários, sua acessibilidade, a 
finalidade dos instrumentos, seu modo de administra-
ção, as dimensões avaliadas e estudos publicados sobre 
suas qualidades psicométricas. A estratégia de busca rea-
lizada compreendeu as bases eletrônicas Medline, Psyclitt 
e Pascal, utilizando os termos ‘caregiver’ ou ‘caregiver 
and mental disorder’, associados aos termos ‘burden’ ou 
‘quality of life’, no período entre 1966 a 2001, além de 
pesquisa manual a partir das fontes bibliográficas das 
publicações selecionadas na busca eletrônica. Foram 

identificados 16 instrumentos de medida de sobrecarga 
do cuidador relacionados aos portadores de esquizofre-
nia, que foram divididos em dois grupos: instrumentos 
que descrevem a sobrecarga relacionada ao comporta-
mento perturbador do paciente; e instrumentos que 
descrevem as dimensões da vida familiar afetadas pelo 
transtorno mental do paciente, eventualmente associa-
das a uma medida de sobrecarga ligada a comporta-
mentos. Os autores ressaltam que nenhum instrumento 
focalizou a qualidade de vida dos cuidadores.

No grupo de instrumentos que avaliam a sobre-
carga familiar ligada aos problemas de comportamento 
do paciente, Reine et al. incluem: a Scale for Assessment 
of Family Distress (SAFDS), de Gopinath e Chatuverdi 
(1986; 1992); a Perceived Family Burden Scale (PFBS), 
de Levene et al., criada em 1996; e o ‘Family Question-
naire’, de Barrowclough e Tarrier, de 1997. A semelhan-
ça entre os instrumentos desse grupo é o enfoque no 
comportamento do paciente, que ocasionaria dificulda-
des para os familiares.

O Family Questionnaire é um guia de entrevista 
para cuidadores dos portadores de esquizofrenia, origi-
nalmente apresentado em um manual de Intervenção 
Familiar (BARROWCLOUGH; TARRIER, 1997). 
Compreende uma lista de comportamentos observáveis 
no paciente, quantificados em termos de frequência e 
de estresse causado à família, se o comportamento está 
presente. A capacidade da família em lidar com esses 
comportamentos também é quantificada. Não há estu-
dos de validação publicados sobre o Family Question-
naire, segundo Reine et al. (2003).

Reine et al. (2003) classifica, ainda, 11 instrumen-
tos no grupo que mede dimensões da vida familiar, afe-
tadas pelo transtorno mental da pessoa que é cuidada, 
entre os quais: a Family Distress Scale (FDS), de Pasama-
nick et al., criada em 1967; a Family Burden Scale, de 
Test e Stein, criada em 1980; o Questionnaire of Family 
Attitudes and Burden (FPQ), de Morosini et al., criado 
em 1991; os três questionários de Provencer e Mueser, 
criados em 1997; o Experience of Caregiving Inventory 
(ECI), de Smukler et al. (1996); o Involvement Evalu-
ation Questionnaire (IEQ) de Schene et al., criado em 
1998, os dois últimos já referidos, e o Questionnaire sur 
les situations problèmes (QSP), de Réveillère et al., criado 
em 2001.
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Os autores apresentam ainda dois instrumentos 
desenvolvidos para pessoas com transtorno mental em 
geral, e que seriam particularmente utilizados em fami-
liares de pessoas com esquizofrenia: o Burden on Family 
Interview Schedule (BFIS), de Pai e Kapur, criado em 
1981, e o Social Behavior Assessment Schedule (SBAS), 
criado por Platt et al., em 1980. Este último, que ob-
jetiva avaliar a ‘interferência na vida familiar atribuída 
ao paciente’ e a ‘sobrecarga subjetiva e desconforto’, 
é apontado, pelos autores, como o instrumento mais 
completo para avaliar a sobrecarga dos cuidadores e 
também o mais complexo.

De acordo com Reine et al. (2003), o conteúdo 
e as propriedades psicométricas desses instrumentos 
são variáveis, havendo limitações de duas ordens para a 
maioria dos instrumentos analisados: lacunas do quadro 
teórico sobre o qual são desenvolvidos e considerações 
insuficientes sobre o processo de construção e validação 
do instrumento. Os únicos instrumentos construídos a 
partir de uma teoria seriam o ECI (SZMUKLER et al., 
1996) e o PFBS (LEVENE et al., 1997). Os outros au-
tores constroem seus instrumentos a partir de sua pró-
pria experiência, da síntese da literatura ou por compi-
lação de teorias antigas. O SBAS (PLATT et al., 1980), 
o IEQ (SCHENE et al., 1998) e o ECI (SZMUKLER 
et al., 1996) seriam os instrumentos publicados com 
maior detalhamento, segundo os autores. Este apresen-
ta dois fatores positivos, anteriormente não-descritos na 
literatura: os aspectos bons da relação e as novas experi-
ências enquanto fator de crescimento para o cuidador.

As propriedades psicométricas seriam relativa-
mente pouco documentadas, raramente de maneira sa-
tisfatória, segundo aqueles autores. Os procedimentos 
de validação mais completos são atribuídos aos instru-
mentos PFBS, SBAS, IEQ e ECI, sendo os três últi-
mos mais difundidos em publicações anglo-saxônicas. 
Nenhum dos autores teria, todavia, efetuado avaliação 
da sensibilidade de seu instrumento, com exceção dos 
elementos embrionários do IEQ, o que constituiria um 
obstáculo na utilização desses instrumentos para avaliar 
estratégias terapêuticas ou em estudos de coorte.

Finalmente, os autores sugerem, paralelamente à 
pesquisa de sobrecarga familiar, a criação de um indi-
cador de qualidade de vida destinado aos familiares de 
pessoas com esquizofrenia.

Intervenção e sobrecarga familiar 

O desfecho sobrecarga familiar foi, todavia, até ago-
ra pouco avaliado nos ensaios clínicos de intervenção 
familiar dirigida a pacientes com esquizofrenia ou dis-
túrbio esquizoafetivo, devido às dificuldades para ope-
racionalizá-lo (multidimensionalidade e limitações dos 
instrumentos disponíveis). 

Uma revisão sistemática recente (RODRIGUES 
et al., 2008) identificou apenas quatro ensaios bem de-
senhados de intervenção familiar na condição esquizo-
frenia, que estudaram o desfecho da sobrecarga familiar. 
Nos ensaios de Falloon et al. (1985), Xiong et al. (1994) 
e Veltro et al. (2006), intervenções familiares comporta-
mentais foram testadas. No ensaio de Barrowclough et 
al. (1999) e Sellwood et al. (2001), de base cognitivo-
comportamental, foram selecionadas, para cada área de 
problemas potenciais para cuidadores, abordagens de 
intervenções psicossociais diferenciadas em três tipos: 
técnicas de resolução de problemas, intervenções com-
portamentais cognitivas com familiares e intervenções 
cognitivo-comportamentais individuais. 

Quanto à medida de desfecho, dois ensaios, o de 
Falloon et al. (1985), de Barrowclough et al. (1999)/ 
Sellwood et al. (2001) usaram o instrumento SBAS, de 
alta validade mas de sensibilidade desconhecida, como 
já foi observado neste artigo. Neste último ensaio, foi 
ainda utilizado o Family Questionnaire, já referido, jun-
tamente com um questionário de ‘necessidades princi-
pais’ dos familiares (RCNS - Relative’s version of the Car-
dinal Needs Schedule), o qual, embora não tenha sido 
empregado pelos autores para medir sobrecarga, tam-
bém aborda dimensões de sobrecarga objetiva e subje-
tiva (seções D, C e E). O ensaio de Xiong et al. (1994) 
avaliou as dimensões ‘relações intrafamiliares’ e ‘funcio-
namento emocional, social e econômico’, por meio de 
instrumento desenvolvido por Philips et al. (1990 apud 
XIONG et al., 1994). O ensaio de Veltro et al. (2006) 
utilizou o instrumento FPQ, de Barrowclough et al. 
(1998), adaptado para avaliar as dimensões objetivas e 
subjetivas. 

A referida revisão conclui que os resultados dos 
ensaios individualmente foram, em geral, favoráveis 
à intervenção familiar estudada, tanto para dimen-
sões objetivas quanto para as subjetivas da sobrecarga, 
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embora, dado a diversidade das medidas de sobrecarga 
familiar avaliadas e dos instrumentos utilizados, não te-
nha sido possível produzir medidas sumárias da eficácia 
alcançada.

CONCLUSÕES 

As consequências adversas do transtorno mental para fa-
miliares, conhecidas como sobrecarga familiar ou do cui-
dador, têm sido estudadas no contexto da desinstitucio-
nalização psiquiátrica. Embora diversos instrumentos ou 
escalas tenham sido desenvolvidos para medir sobrecarga 

familiar ou do cuidador, e também para medir prestação 
de cuidados, não há ainda um instrumento padrão geral-
mente aceito dentro da comunidade científica que deva 
ser utilizado em ambientes de rotina clínica. Algumas 
dimensões estão incluídas em quase todos os instrumen-
tos – preocupação e efeitos na família do transtorno do 
paciente, efeitos sobre o lazer, angústia e consequências 
financeiras –, apenas quatro instrumentos tiveram proce-
dimentos de validação relativamente completos. Quatro 
ensaios de intervenção familiar na condição esquizofre-
nia relativamente bem desenhados estudaram o desfecho 
sobrecarga familiar, sendo seus resultados geralmente fa-
voráveis à intervenção. 
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