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INTRODUÇÃO

O  conhecimento sobre a história dos fatos e fenômenos 
sociais é o caminho para apontar as contradições e deter-

minações presentes na trajetória da humanidade. O enfoque 
da loucura como doença e da psiquiatria como ciência mé-
dica é recente na história da humanidade, aproximadamente  
200 anos. No século XVIII o homem idealizou uma nova ma-
neira de se perceber, uma nova maneira de vivenciar a con-
dição humana. A loucura sempre existiu, o estabelecimento 
psiquiátrico é uma construção do século XVIII; a partir daí es-
tabeleceu-se “o diferente”, aquele que não segue o padrão de 
conduta que a sociedade determina. O doente mental, o exclu-
ído do convívio dos iguais, dos ditos normais, foi então afasta-
do1. Tratar do doente mental foi então método de exclusão, de 
reclusão e isolamento. Atualmente, esta realidade ainda ocorre, 
porém de forma mais consciente e menos excludente. 

Entrar no campo da Psiquiatria e tentar compreendê-lo, em 
uma perspectiva histórica, é de um lado, penetrar em um cir-
culo polêmico, onde há questões não resolvidas e o debate 
tem sido inacabável, não conclusivo e, por certo, questão de 
estudos mais profundos para melhor abrangência. As práticas 
psiquiátricas, a doença mental e o saber adotado por ela são 
contraditórios e estão relacionados ao contexto político, eco-
nômico e social de cada sociedade, e que ninguém tem a ver-
dade do conhecimento sobre a insanidade, uma vez que sua 
determinação está conectada a múltiplos fenômenos2.

Historicamente três grandes tendências pra se alcançar às 
alterações mentais são produzidas, que são: a causa orgânica, 
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Este estudo enfoca a família de pessoas acometidas por transtorno mental. Os objetivos são identificar e conhecer a per-
cepção da família que convive com pessoas portadoras de transtornos mentais; dificuldades encontradas e concepções  
do familiar sobre o cuidado. A pesquisa é de natureza quantitativa e foi realizada em Araguari-MG. Percebeu-se que os en-
trevistados sentem-se capazes de cuidar e conviver com o paciente e possuem conhecimento sobre a doença. Dentre as 
dificuldades encontradas: agressividade, falta de recursos financeiros, preconceito e etilismo. 
Descritores: transtorno mental, família, percepção sobre cuidado.

This study focuses on the families of people affected by mental illness. The objectives are to identify and to know the per-
ception of family members living with persons with mental disorders, difficulties and conceptions of the family on the way.  
The research is quantiqualitative and was conducted in Araguari-Minas Gerais, Brazil. It was felt that respondents feel able  
to care and convenience to the patient and knowledgeable about the disease. Among the difficulties encountered: aggressi-
veness, lack of financial and other resources such as prejudice and alcoholism. 
Descriptors: mental disorder, family, perception of care.

Este estudio se centra en las familias de personas afectadas por enfermedades mentales. El objetivo es averiguar y conocer 
la percepción de los familiares que viven con personas con trastornos mentales, dificultades y concepciones de la familia. 
La investigación es cuanticualitativa y se llevó a cabo en Araguari-Minas Gerais, Brasil. Se consideró que el entrevistado  
se siente capaz de cuidar y convivir con el paciente y conocier la enfermedad. Entre las dificultades: la agresión, la falta de 
recursos financieros, preconceptos y el alcoholismo. 
Descriptores: trastorno mental, familia, opinión del cuidado.
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a psicológica e a magia3. Embora esta última não faça par-
te da Psiquiatria como campo científico de saber, vive ainda 
hoje no imaginário social e no senso comum.

A história da psiquiatria é uma condi-
ção essencial para se pensar os saberes 
e as práticas no campo da saúde mental.  
No período do Renascimento a loucura foi 
simbolicamente representada como enun-
ciadora de verdade, nesta etapa o doente 
mental vivia livre, fazia parte do cenário 
da cidade. A insanidade era, para cada um, 
uma experiência que se procurava mais exa-
cerbar do que dominar. Havia certa hospita-
lidade a essa configuração de experiência2. 

De acordo com a História a Enferma-
gem Psiquiátrica nasce nos asilos, não 
para acatar a um investimento no pro-
gresso da assistência ao doente mental, 
mas para cuidar e controlar seus atos, 
em outras palavras, para viabilizar den-
tro do manicômio, o modelo clássico de  
Psiquiatria. O grande erro da classe de en-
fermagem foi confiar que a administração do hospital e o contro-
le de papéis institucionais fariam das profissionais de enferma-
gem indispensáveis no cuidado dos doentes2.

Na tentativa de resgatar a história das reformas psi-
quiátricas e sanitárias, que tiveram seu maior destaque 

na década de 1980, não se pode deixar de lembrar que 
existem outros momentos na história da saúde públi-
ca e psiquiátrica em que esses dois campos tiveram os 

seus encontros na política de saúde e 
cumpriram uma ação fundamental na 
manutenção dos interesses políticos  
e econômicos vigentes4.

A Reforma Psiquiátrica recomenda um 
método assistencial com novas bases estru-
turais, substituindo os modelos clássicos de 
assistência, que buscavam a cura por meio 
da eliminaçãodo indivíduo portador de 
sofrimento psíquico. Desta maneira surge  
à necessidade de outros espaços que res-
gatem essas pessoas e as insira em serviços 
de Reabilitação Psicossocial5.

Com o surgimento da reforma psiqui-
átrica brasileira, que sugere entre diver-
sos conceitos uma nova forma de olhar  
o doente mental e a internação psiquiá-
trica como abordagem clínica e terapêu-
tica, a enfermagem dá início a uma dis-

cussão no espaço que ocupa junto ao processo terapêutico 
destinado ao doente mental, tanto em hospitais como em 
outros equipamentos de tratamento e/ou promoção de saú-
de mental6.

No campo das práticas da Enfermagem Moderna, o pa-
pel do enfermeiro não tem incluído apenas a execução  

“A RefORmA PsiquiátRicA 
RecOmendA um métOdO 
AssistenciAl cOm nOvAs 

bAses estRutuRAis, 
substituindO Os mOdelOs 
clássicOs de AssistênciA, 
que buscAvAm A cuRA POR 

meiO dA eliminAçãO dO 
indivíduO PORtAdOR de 
sOfRimentO PsíquicO” 
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de técnicas ou procedimentos eficazmente. Além disso, 
tem trabalhado na melhoria da qualidade do cuidar por 
meio de uma maior interação com o cliente, fazendo um 
levantamento de suas necessidades biopsicossociais, que 
possam estar integradas a  sua potencialidade para cura ou 
restabelecimento meio de uma assistência sistematizada  
e uniforme com base teórico - cientifica para sua melhora7.

O desafio proposto para os profissionais de saúde men-
tal é ultrapassar a histórica fragmentação do conhecimen-
to, indo para a construção de tecnologias de cuidado que 
falam sobre a existência individual do sujeito ao espaço 
(ambiente e social) no qual convive3.

O acolhimento ao sofredor mental esteve atrelado durante um 
longo período com as instituições hospitalares, cuja assistência 
oferecida estava restrita a internações demoradas, mantendo  
o indivíduo distante do seu meio social 
e familiar. Com a chegada da década de 
1980, tem sido discutido e questionado  
o tempo de internação acertado e os bene-
fícios do convívio familiar para a reabilita-
ção do sofredor mental. Deve-se adicionar 
a família ao tratamento, dando-lhe alicerce, 
além de ampliar a compreensão da dinâmi-
ca das suas afinidades, com vistas a nortear 
a atenção dispensada a este núcleo social8. 

Verifica–se que o clima familiar e social 
frequentemente expressa atitudes opostas em 
relação às pessoas que sofrem uma doença 
mental e internação psiquiátrica.São varia-
velmente consideradas incompetentes, im-
previsíveis e indesejáveis, não apenas pelo 
estigma e rotulação, uma vez que alguns 
pacientes, no transcorrer do tempo, perma-
necem apresentando alterações de compor-
tamento ou mesmo recaídas. A doença men-
tal é rodeada de dúvidas para o leigo, por 
ser uma condição estigmatizada e porque, 
no passado, os doentes mentais eram tran-
cafiados e afastados. Não há modos aceitá-
veis, de acordo com o consenso social, de 
lidar com o doente mental que vive com sua família. Não existem 
exemplos comportamentais de que as pessoas possam se valer9.

Até alguns anos atrás, a voz das famílias e dos usuários era 
calada pelos técnicos e instituições hospitalares que definiam 
a exclusão social do demente. Com a reforma psiquiátrica 
passam a existir novos protagonistas no movimento: os usu-
ários (doentes) e os familiares. A organização dos familiares e 
usuários em associação fez com que o movimento da reforma 
psiquiátrica introduzisse pessoas respeitáveis em suas discus-
sões sobre a assistência prestada ao doente mental. Enquanto 
determinadas entidades admitem as discussões sobre as pro-
postas da reforma psiquiátrica, outras resistem para que seja 
mantido o modelo hospitalocêntrico de assistência10.

A participação da família no processo para a reabilitação 
do sofredor mental é de extraordinária importância para im-
pedir a reinternação hospitalar, já que ela é também um agen-
te do cuidado. A família é o suporte imprescindível para a ga-
rantia da sobrevivência e da proteção integral dos membros 
que a constituem. É neste recinto que seus membros ganham 

o apoio afetivo, psicológico e, principalmente, o material ne-
cessário a seu crescimento e desenvolvimento. No ambien-
te familiar são transmitidos os valores éticos e humanitários, 
onde se formam os hábitos, crenças e comportamentos8.

A doença mental em afeta a família inteira. Esse impac-
to é chamado com constância, de ônus familiar. Os membros  
da família com frequência sentem-se culpados pela doença do 
parente. Infelizmente, alguns autores que estudam sobre a doen-
ça mental têm enfatizado essa culpa, responsabilizando os ele-
mentos da família, sobretudo as mães, pela doença. Embora isso 
esteja se tornando menos corriqueiro, a atribuição de culpa ainda 
ocorre. É comum os que estão próximos à pessoa com qualquer 
doença séria pensar se poderia ter feito alguma coisa para evi-
tá-la. Uma outra fonte de culpa desses parentes é a necessidade  
de às vezes estabelecer limites ao comportamento do paciente11.

É importante enfatizar que a ação de cuidar adquire  
características distintas em cada socieda-
de e é determinado por fatores culturais, 
sociais e econômicos10. Esses fatores vão 
determinar os valores e as condições em 
que acontece o ato do cuidador. A doen-
ça mental transforma o relacionamento 
da família com as outras pessoas e essa 
tenta adaptar sua vida à doença. Como  
é grande o preconceito em torno da doen-
ça mental, grande parte das pessoas que 
fazia parte do circulo de amizades da fa-
mília se afasta. A casa se fecha, são raras 
as pessoas que permanecem e conseguem 
entender e compartilhar com a família  
o que se passa lá dentro.

As famílias e os provedores de cui-
dado de saúde mental ocasionalmente 
engajam-se em lutas de poder, relacio-
nadas ao cuidado do membro doente 
mental da família10. Isso interfere em sua 
capacidade de trabalhar como uma equi-
pe. Os enfermeiros devem empenhar-se 
em entender os medos e as preocupa-
ções da família e ajudar seus membros 
a desenvolver mecanismos efetivos de  

enfrentamento. Compartilhar sentimentos pode ser um 
grande alivio para as pessoas que se sentem isoladas. 
Quando as emoções são reveladas, os membros da famí-
lia podem apoiar uns aos outros, incluindo a pessoa do-
ente. Enfrentar as emoções também permite que a pessoa 
seja receptiva a informações sobre a doença e sobre os 
serviços de saúde mental. A combinação de enfrentamento 
e educação capacita à família e facilita seu envolvimento  
no processo de recuperação. 

Durante o desenvolvimento de práticas clínicas realiza-
das em uma Unidade Psiquiátrica, nos dias 8 e 9 de abril 
de 2008 observou-se como é o relacionamento das famí-
lias com o portador de doença mental. Percebeu-se a di-
ficuldade que a família tem para lidar com um membro 
portador de transtorno mental. Em razão dessa experiên-
cia se verificou a necessidade de desenvolver um traba-
lho direcionado as famílias que possuem parentes com 
doença mental internados, para possibilitar a intera-
ção entre estes, uma vez em que se aumentam esses  

“A fAmíliA deve AcReditAR 
nA equiPe de sAúde, 
sentindO que estA é 

cAPAz de AjudAR seu ente 
queRidO. sObRe cOmO é  

O RelAciOnAmentO entRe  
A fAmíliA e equiPe de 
sAúde, PARA 71% dOs 

fAmiliARes essA RelAçãO  
é ótimA enquAntO que PARA 

29% é umA RelAçãO bOA, 
nenhum dOs PARticiPAntes 
RelAtOu teR dificuldAdes 

cOm A equiPe” 
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laços o tratamento poderá se tornar cada vez mais eficaz  
e reflete na diminuição no número de reinternações. Sendo 
assim, é imprescindível que haja apoio de pessoas qualifi-
cadas para o processo de reabilitação dos pacientes.

Enquanto unidade, a família é vista como um sistema,  
e seus membros como componentes deste, ocorrendo influ-
ências recíprocas. Portanto, pareceu apropriado investigar  
a constelação familiar do portador de doença mental por 
meio das percepções trazidas no discurso de seus membros12. 

Tendo como principal objeto de estudo a família; esta po-
derá sofrer um grande impacto ao se depa-
rar com a doença, devido à condição que 
a sociedade impõe aos mesmos, sendo 
isolados devido ao preconceito que esta 
desenvolve diante de casos de psicopatias, 
sendo que o portador e até mesmo sua 
família podem ser totalmente excluídos.  
O sofrimento poderá se relacionar ao fato 
de ser uma doença incurável e causar mu-
danças significativas no ambiente familiar. 

A partir do momento que se tem conhe-
cimento das principais dificuldades encon-
tradas, planos poderão ser elaborados pela 
equipe multidisciplinar, e que garantam 
as necessidades básicas que qualquer ser 
humano necessita. Assim este estudo teve 
como objetivos apontar as dificuldades en-
contradas pela família em relação à convi-
vência com o paciente com doença men-
tal e identificar as concepções do familiar  
sobre o cuidado com o doente mental.

METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo quantitativo atra-
vés de pesquisa de campo e utilizando um 
questionário para a obtenção de dados. 

A pesquisa foi realizada no Centro de 
Apoio Psicossocial da cidade de Araguari, 
Minas Gerais.

A amostra formada por um total de  
14 familiares que acompanharam o porta-
dor de transtorno mental nos dias em que 
os questionários foram aplicados nos me-
ses de Outubro e Novembro de 2009. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário ela-
borado com questões semiestruturadas após a autorização 
da coordenação da referida unidade de saúde e aprovação 
do Comitê de Ética e Pesquisa da UFU.

RESULTADOS
Grau de parentesco com o paciente
As entrevistas apontam que dos 14 familiares entrevistados que 
cuidam e acompanham os parentes com Transtorno Mental, 
50% são compostas por mães e 14% por irmã e os outros 35% 
se subdivide em filhos, esposo, esposa, sobrinha e pai. 

  
Faixa etária e sexo do paciente
Existe um predomínio de pacientes do sexo feminino, sendo  
19 anos a menor faixa etária e a maior sendo 68 anos, enquan-
to do total que eram do sexo masculino apresentavam 19 anos 

como menor faixa etária e a maior sendo 42 anos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde1, pes-

quisas realizadas em países tanto desenvolvidos como em 
desenvolvimento, mostraram que durante a vida inteira, 
mais de 25% das pessoas apresentam um ou mais transtor-
nos mentais e comportamentais, estão presentes em mu-
lheres e homens em todas as faixas etárias da vida, sendo  
a prevalência geral de distúrbios mentais quase a mesma 
tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino.

Transtorno mental
A esquizofrenia é a psicopatologia crô-
nica mais comum dentro dos relatos dos 
familiares sendo que 4 pacientes apre-
sentam este quadro, 3 (21%) apresentam 
transtorno bipolar, 2 (14%) depressão,  
e os demais ansiedade, estresse e síndro-
me do pânico. E dos familiares entrevista-
dos 3 (21%) não tem conhecimentos sobre 
qual doença seu familiar apresenta. 

Aproximadamente 1% da população 
mundial é acometida pela esquizofrenia, 
geralmente iniciada antes dos 25 anos e 
vem por qualquer camada sócio-cultu-
ral14. Usualmente o paciente com esqui-
zofrenia mantém clara sua consciência 
e sua capacidade intelectual. A esquizo-
frenia traz ao paciente um prejuízo tão 
severo que é capaz de interferir ampla-
mente na capacidade de atender às exi-
gências da vida e da realidade. 

O distúrbio mental é mais frequente na 
terceira idade, além de ser um dos que 
mais gastos econômicos gera a saúde15.

Conhecimento do familiar relacionado 
à doença
No que diz respeito ao conhecimento que o 
familiar/cuidador possui sobre a doença do 
acompanhado o estudo mostrou que 50% 
dos familiares possuem conhecimento so-
bre a doença, sendo que estes relataram fa-
zer acompanhamento no serviço publico de 

saúde onde aprendem a lidar com os pacientes, os outros 50% 
não tem conhecimento sobre a doença.

Quanto mais uma família conhecer sobre a doença mental, 
mais bem preparada estará para oferecer apoio na hora em que o 
familiar necessitar16. Quando uma família se une para ajudar um 
dos membros a atravessar os tempos difíceis, o resultado pode ser 
uma sensação maior de força para toda a unidade familiar.

Capacidade de conviver e/ou cuidar do paciente
Saber lidar com os momentos de crise de um paciente psi-
quiátrico, não é uma situação fácil principalmente quando a 
família não se sente capaz de lidar com isso, através disso o 
presente estudo mostrou que 93% dos familiares entrevistados 
sentem-se capazes de conviver com seu familiar mesmo em 
momentos de crise e para 7% não se sentem em condições de 
cuidar, por se sentirem despreparados. 

“quAndO se tRAtA de 
PAciente cOm tRAnstORnO 
mentAl dificuldAdes seRãO 

enfRentAdAs quAndO 
este estiveR em cRise. Os 

ResultAdOs mOstRARAm que, 
PARA 43% dOs fAmiliARes 

que PARticiPARAm dO 
estudO, A AgRessividAde 

é A dificuldAde mAis 
enfRentAdA, PARA 21% 

A fAltA de RecuRsOs 
finAnceiROs AtRAPAlhAm 
POR nãO teRem cOndições 

de OfeReceR um tRAtAmentO 
melhOR, A RecusA A 

medicAçãO é A dificuldAde 
menOs enfRentAdA sendO 

RefeRidA POR 7% dOs 
fAmiliARes”
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Cada família traz em si uma historia de vida, de valo-
res, de crenças, de conceitos e culturas, perpetuados ao 
longo de sua trajetória social17. Em toda instituição fa-
miliar se perpetua a idéia de que sua linhagem genética 
deve ser saudável, preparada para assumir papeis sociais e  
o mercado de trabalho. Ao ver frustrados esses papeis, ten-
do que assumir a responsabilidade de cuidar de um filho 
”anormal” diferente do ideal para que foi criada uma série 
de respostas são evidenciadas, desde a anuência da doença 
até a completa negação e não aceitação.

Dificuldades enfrentadas  
Quando se trata de paciente com Transtorno Mental dificul-
dades serão enfrentadas quando este es-
tiver em crise. Os resultados mostraram 
que para 43% dos familiares que parti-
ciparam do estudo a agressividade é a 
dificuldade mais enfrentada, para 21% a 
falta de recursos financeiros atrapalham 
por não terem condições de oferecer um 
tratamento melhor, a recusa a medica-
ção é a dificuldade menos enfrentada 
sendo referida por 7% dos familiares.

A família deve estar adequadamente 
orientada no sentido de que os compor-
tamentos dos pacientes são originários de 
uma doença, pois existem ocasiões em 
que o paciente se nega a aceitar o trata-
mento, mostrando-se contrário às orienta-
ções. Neste momento, é muito importan-
te o papel da família, pois depressão não 
é preguiça, falta de caráter ou vontade18.

A interação familiar com o doente 
mental pode encontrar-se em um estado 
de complexidade onde alguns dos inte-
grantes não conseguem interagir com o 
doente, o que é extremamente prejudi-
cial para o doente e toda a família. As 
experiências acumulativas dessas famí-
lias tornam-se desgastantes no seu coti-
diano, dificultando a interação familiar e 
ocasionando novas internações, isso faz 
com que percam as esperanças de uma 
cura ou controle da doença, ou até mes-
mo de um convívio saudável com o doente mental19.

Convivência da família com o paciente
A presente pesquisa mostrou que a convivência com o fami-
liar portador de transtorno mental é difícil para 50% dos fa-
miliares entrevistados. Para 43% tal convivência é tranqüila 
e apenas 7% relataram ser insuportável uma vez que o rela-
cionamento entre todos os membros da família são afetados 
apos o aparecimento da doença. Os transtornos mentais po-
dem causar imenso sofrimento, não somente à pessoa que 
está doente, mas também àquelas que estão mais próximas 
dela. Caso a doença não seja tratada pode provocar um gran-
de abalo na vida familiar.

 Ao vivenciar a fase de agudeza dos sintomas de uma psi-
copatologia, muitos familiares mentalizam e enfrentam com 

divergência a situação. Para muitos familiares os distúrbios 
mentais são encarados com certo temor, perigo e revolta, 
dada a complexidade de manifestações apresentadas. Torna-
se difícil para uma família bem estruturada aceitar e enfrentar 
o ônus de ter em sua progenitura alguém com uma patologia 
de caráter crônico e com as repercussões da psicose17. Estes 
sentimentos no início do processo de adoecer são normais, 
principalmente para uma família com pouco conhecimento 
prévio sobre doença mental. Ocorrem, na maioria das vezes, 
pela falta de entendimento e adaptação ao que está aconte-
cendo. Porém, com o passar do tempo, os familiares passam a 
conhecer de diferentes formas e graus a doença, acostumam-
se com ela, passando a um posicionamento diferenciado em 

relação à enfermidade e sua manifestação 
do que aquela tida no início dos sintomas.

Relacionamento da família com a equipe
Quando o paciente entra em crise e a fa-
mília decide que a melhor solução para  
o paciente é a internação, há uma neces-
sidade importante que os familiares e a 
equipe de saúde tenham uma relação de 
confiança. A família deve acreditar na 
equipe de saúde, sentindo que esta é capaz 
de ajudar seu ente querido. Sobre como é  
o relacionamento entre a família e equi-
pe de saúde, para 71% dos familiares essa 
relação é ótima enquanto que para 29% é 
uma relação boa, nenhum dos participan-
tes relatou ter dificuldades com a equipe. 

A família não pode ser vista apenas 
como aquela que cumpre as ações deter-
minadas por profissionais de saúde. Ao re-
conhecer o papel da família em responder 
pela saúde de seus membros, o profissio-
nal deve considerar as dúvidas, opiniões e 
atuação da família na proposição de suas 
ações e promover o contexto familiar para 
desencadear as mudanças e estratégias, 
propiciando seu encorajamento para lidar 
com o seu familiar doente20.

Considerando o fundamental papel 
do familiar-cuidador neste processo, a 
necessita de atenção especializada dos 

profissionais e dos serviços de saúde, pois a extensão e a 
complexidade de algumas doenças repercutem de forma 
negativa sobre sua vida, produzindo desgaste físico, mental 
e emocional21. 

Percepção do familiar quanto ao cuidado e o medo do futuro
A principal percepção foi maus tratos e convívio social 
prejudicado com 14% cada um; não ter ninguém para cui-
dar quando o cuidador falecer e que o paciente não se 
cure foi responsável por 72%.

No início da doença a família sente-se mais confiante 
quanto à cura, mas quando o doente passa a ter sucessivas 
internações perdem as esperanças quanto a sua reabilita-
ção2. As alternativas de atuação familiar, nesses casos, são 
variadas e dependem da situação específica de cada família, 
não apenas no que se refere à variável socioeconômica, mas 

“sAbeR lidAR cOm Os 
mOmentOs de cRise de um 

PAciente PsiquiátRicO, 
nãO é umA situAçãO 

fácil PRinciPAlmente 
quAndO A fAmíliA nãO 

se sente cAPAz de lidAR 
cOm issO, AtRAvés dissO O 
PResente estudO mOstROu 
que 93% dOs fAmiliARes 
entRevistAdOs sentem-
se cAPAzes de cOnviveR 

cOm seu fAmiliAR 
mesmO em mOmentOs de 
cRise e PARA 7% nãO se 

sentem em cOndições de 
cuidAR, POR se sentiRem 

desPRePARAdOs”
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também no acolhimento oferecido ao paciente pelos demais 
membros da família, quando há os casos em que apenas al-
guns membros da família assumem os cuidados necessários. 
Em casos crônicos, nos quais o portador não tenha mais 
condições de trabalhar, é importante que a família propicie 
condições para a segurança social futura do paciente, provi-
denciando sua aposentadoria e/ou auxílio benefício. 

Condições de moradia, assistência médica e de defesa de 
seus direitos devem ser igualmente propiciadas, pois, como 
qualquer outra pessoa, os portadores de esquizofrenia têm 
direito à cidadania plena22.

CONCLUSÃO 
Os resultados aqui demonstrados não podem ser generali-
zados, circunscrevem-se aos participantes do estudo, em-
bora os achados evidenciados encontrem ressonância nas 
famílias com portadores de pacientes portadores de Trans-
tornos Mentais.

É importante que o enfermeiro deva orientar os familia-
res sobre a doença e também sobre o cuidado com o pa-
ciente, diminuindo assim a taxa de desconhecimento sobre 
o Transtorno Mental o que reflete em uma diminuição do 
número de reinternações.            
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