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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo compreender quais são as expectativas dos familiares 

em relação ao futuro e aos projetos de vida de usuários com transtornos mentais em 

tratamento no CAPS. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória 

descritiva. A análise dos dados foi feita mediante a transcrição dos relatos dos 

familiares que participaram da pesquisa através de um roteiro de entrevista 

semiestruturado. Optou-se em realizar uma análise temática de conteúdo, com uso 

do software de análise de dados Iramuteq. As transcrições dos discursos do 

familiares foram submetidas ao software, feita análise dos dados por meio de 

dendograma que foi gerado. Por meio desse estudo, foi possível perceber, por 

reflexões e relatos da convivência do familiar entrevistado com o usuário, detalhes 

no seu modo de caminhar com a vida, as dificuldades e momentos de angústias que 

aparecem no cotidiano, bem como momentos adjetivados como crescimento. Foram 

encontrados aspectos relacionados à convivência e realidade dessas famílias, 

evidenciando que certos fatores colaboram para a realização da futuridade e 

projetos de vida do usuário, sendo o familiar um potencializador e parceiro nessa 

trajetória. Verificou-se, assim, que a participação da família exerce um papel 

fundamental na vida e no tratamento do usuário, especialmente na reabilitação 

psicossocial.  

  

 Palavras-chave: Família; Saúde mental; Transtorno Mental. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to understand the expectations of family members 

about the future and the life projects of users with mental disorders under treatment 

in the CAPS. It was a qualitative research, of the descriptive exploratory type. Data 

analysis was done by transcribing the reports of family members who participated in 

the research through a semi-structured interview script. It was decided to perform a 

thematic analysis of content, using Iramuteq data analysis software. The transcripts 

were submitted to the software, and data analysis was performed using the 

dendogram that was generated. Through this study, it was possible to perceive, 

through reflections and reports of living together between the 

family members interviewed and the user, details on their way of life, the difficulties 

and anguish moments that appear in daily life, as well as moments adjectived as 

growth. It was found aspects related to the coexistence and reality of these families, 

evidencing that certain factors contribute to the realization of the futurity and life 

projects of the user, being the family a potentiator and partner in this trajectory. It was 

verified, therefore, that the participation of the family exercise a fundamental role in 

the life and the treatment of the user, especially in the psychosocial rehabilitation.  

 

Keywords: Family; Mental health; Mental Disoder. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) consistem em serviços de 

referência, abertos e comunitários, para a atenção às pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes. No Brasil, esses serviços constituem a estratégia central para a 

criação de uma rede de cuidados substitutiva ao modelo manicomial (GALVANESE; 

NASCIMENTO; D’OLIVEIRA, 2013, p.361). Tem demonstrado efetividade na 

substituição da internação de longos períodos, por um tratamento que não isola os 

pacientes de suas famílias e da comunidade, mas que envolve os familiares no 

atendimento com a devida atenção necessária, ajudando na recuperação e na 

reintegração social do indivíduo com sofrimento psíquico (FERREIRA et al., 2016 apud  

SCHRANK; OLSCHOWSKY, 2008, p. 128). 

 Nessa lógica, o surgimento do CAPS no Brasil significou um grande avanço na 

saúde mental brasileira. Assim, foi desenvolvido um espaço onde as pessoas com 

transtorno mental pudessem ser acolhidos e ajudados, permitindo um campo de 

tratamento acolhedor que possa possibilitar a permanência ao lado da família durante 

esse processo. 

Tais serviços possuem cultura própria, no qual os processos de 
trabalho são desenvolvidos por equipes multiprofissionais. Oferecem 
atividades diversificadas, com atendimentos individuais e em grupos. 
A família é considerada fundamental no tratamento, com atendimento 
específico e com livre acesso ao serviço, sempre que necessário 
(PINHO; SOUZA; ESPERIDIÃO, 2018 apud MILKE FB et al., 2009, p. 
142). 

Borba et al (2011), aponta que cuidar da pessoa com transtorno mental 

representa para a família um desafio, envolve sentimentos intrínsecos à vivência de um 

acontecimento imprevisto e seus próprios preconceitos em relação à doença. Isso 

implica em perceber o ser humano como um ser de possibilidades, capacidades e 

potencialidades, independente das limitações ocasionadas pelo transtorno mental. 

 Diante dos desafios e paradigmas ainda existentes em meio a sociedade, no 

que se diz respeito aos indivíduos com transtornos mentais, a família como importante 

fator de interação e potencialmente facilitadores da futuridade, é essencial refletir e 

compreender quais os sentimentos e relações que possibilitam e auxiliam esses 

indivíduos na construção das suas expectativas em relação ao futuro do usuário.  
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Na atenção psicossocial não se espera que as famílias simplesmente 
convivam com aquele que sofre, mas que sejam compreendidas em 
suas dificuldades para lidar com esse fato, a partir de espaços de 
participação, criando estratégias que efetivem a inclusão dos 
familiares no cuidado. Nesse sentido, o que se espera é uma 
corresponsabilização, uma aliança entre todos envolvidos no 
atendimento: usuário, familiar, equipe e comunidade, para transpor os 
momentos aflitivos (MIELKE FB et al., 2010). 

Nessa perspectiva, o CAPS juntamente com a família desempenha papel 

fundamental e estratégico para a vida do usuário, suas atitudes são cruciais para a 

trajetória de vida do indivíduo com transtorno, possibilitando caminhos e meios 

possíveis para o seu tratamento e projetos de vida. 

Com o progresso e desenvolvimento da reforma psiquiátrica no Brasil, muitas 

mudanças ocorreram e muitas ainda são necessárias acontecer no âmbito da saúde e 

sociedade. 

 Yasui (2009), aponta a atenção psicossocial como o paradigma transformador 

da reforma psiquiátrica, visto que implica inventar um novo modelo de cuidar do 

sofrimento psíquico através da criação de espaços de constituição de relações sociais 

baseadas em princípios e valores que possibilitam reinventar a sociedade, de forma 

que haja um espaço para o sujeito dito “louco”.  

Com isso, no que se diz respeito à saúde mental, ambiente e dinâmica familiar, 

existem muitos protótipos e ideias que precisam ser trabalhadas e compreendidas, já 

que o familiar é um potente meio facilitador no processo de promoção de autonomia, e 

a realização dos projetos de vida do familiar com transtorno mental. 

 Atualmente, é necessário oferecer para a sociedade pensamentos que possam 

ajudar a refletir e reconstruir um novo pensamento em relação à loucura. A assistência 

em saúde mental demanda reconhecer e perceber o indivíduo como um todo, e a 

integração da família nessa etapa é essencial para a desconstrução de preconceitos e 

paradigmas, servindo principalmente como base terapêutica para os desafios que 

poderão surgir no caminho da sua vida futura. Há nesse vínculo, uma série de 

sentimentos e possibilidades que podem implicar diretamente na convivência, e nas 

expectativas esperadas tanto pela família, quanto para as pessoas com transtorno 

mental. 
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Assim, a temática família e saúde mental no cuidado da pessoa com transtorno 

mental torna-se relevante em face do processo da reforma psiquiátrica (BORBA, L. de 

O. et al., 2011, p 443). Portanto, estudos que abordam o papel da família na 

convivência com o usuário e que promovam discussões dos conceitos de família, 

saúde mental transtorno mental e ser humano podem contribuir para cuidados 

condizentes com as reais necessidades que demandam essa classe em questão. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender quais as expectativas dos familiares em relação ao futuro e projetos 

de vida de usuários com transtornos mentais em tratamento no CAPS. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evidenciar a dinâmica familiar; 

 Identificar quais as principais dificuldades e potencialidades inerentes a trajetória 

de vida do usuário na visão dos familiares; 

 Apresentar quais as expectativas dos familiares acerca da futuridade do usuário. 
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3. METODOLOGIA 

Trata- se de uma pesquisa qualitativa descritiva, que envolve a imersão da 

pesquisadora dentro do campo. Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. (GIL, 2002, 

p.41). Essa imersão, deu –se por meio de participação no grupo de família em encontro 

semanais por dois meses e em atividades do CAPS relacionadas ao estágio 

supervisionado, onde foi possível captar os familiares, seja no grupo destinados a eles 

ou em momentos de espera do familiar usuário. 

O método do estudo aplicado foi constituído de uma investigação qualitativa, 

onde foram recolhidos os discursos e compreensão dos sujeitos envolvidos, e contou 

com a colaboração dos familiares de usuários de um CAPS II do DF. 

 Além disso, foram levantados dados bibliográficos, entre elas literaturas e 

artigos relacionados ao tema em questão, para um melhor referencial e embasamento 

teórico. A revisão bibliográfica se deu por buscas nas bases de dados, nos portais 

BVS, Lilacs e Scielo com os seguintes descritores: Saúde mental; Família; Transtorno 

mental.  

A coleta de dados se deu a partir do instrumento de pesquisa em forma de 

entrevista semiestruturada. As entrevistas foram realizadas individualmente, com o 

familiar, em um espaço acolhedor e mais reservado possível garantindo a privacidade e 

liberdade para expressão de sentimentos. 

Foram aplicados aos participantes o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o Termo de uso de som e imagem. A aplicação do instrumento de 

pesquisa aconteceu somente de forma presencial.  

Para o processamento dos dados, utilizou-se o software IRAMUTEQ.  Esse 

software permitiu diversos processamentos e análises de textos produzidos.  

Para análises dos conteúdos textuais foram utilizadas as técnicas de 

classificação hierárquica descendente, que agrupa e organiza graficamente de 

acordo com sua frequência. Estas técnicas de análise permitem facilmente sua 

identificação por meio de um arquivo único, devidamente configurado em 
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formato texto (.txt) e denominado Rapport ou corpus e segmentos de texto, que 

correspondem aos textos originais das entrevistas. (CAMARGO e JUSTO, 

2013, p. 513). 

3.1 PARTICIPANTES 

A pesquisa foi realizada com familiares dos usuários com transtornos mentais 

em acompanhamento em um CAPS II do DF. 

Como critério de inclusão o familiar deveria estar envolvido com o tratamento, ou 

seja, estar participando do grupo de familiares, ou ficar esperando o usuário enquanto 

este participava de oficinas ou grupos terapêuticos.  

No CAPS II, cenário dessa pesquisa, o grupo de família é constituído por mães, 

pais, esposos e irmãos. É um grupo com diferentes demandas, com várias questões e 

dúvidas em relação aos transtornos, consequências das medicações e possíveis 

fatores causais do transtorno.  

Além disso, os familiares que frequentam o grupo e estão passando por esse 

processo do cuidar e adaptações acerca da doença transformaram esse momento em 

um local de acolhimento, fortalecimento de resiliência, de escuta, desabafos e alívios, 

mas principalmente um espaço onde se discute essencialmente sobre a importância da 

continuidade da vida, e que isso necessariamente não seja um fator para o seguimento 

da doença do outro, mas trazer reflexões acerca das possibilidades e oportunidades 

que o processo da doença poderá trazer, no que se diz respeito ao cuidado, a 

convivência e as estratégias que surgem como um novo meio de aprendizagem, nos  

momentos de crises ou sanidade.  
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A escolha de familiares de seu a partir do entendimento que há uma importância 

essencial da inclusão familiar no projeto terapêutico, e nos caminhos percorridos pelo 

usuário em seu tratamento. 

Quadro 1 - Perfil dos Participantes da Pesquisa 

 Grau de 

parentesco 
Estado civil 

Idade/ 

anos 

Profissão 

declarada 
Religião Escolaridade 

F

F1 
Mãe Casada 47 Autônoma Católica 

E.F.* 

completo 

F

F 2 
Filha Solteira 37 Não possui Candomblé 

E.S.*** em 

curso  

F

 F3 
Pai Casado 64 Motorista Evangélica 

E. M.** 

completo 

F

F4 
Mãe Divorciada 50 Não possui Evangélica 

E. F.* 

incompleto 

F

F5 
Mãe Casada 55 Cabelereira Evangélica 

E. M.** 

completo 

F

F6 
Mãe Divorciada 61 Costureira Católica 

E. F.* 

completo 

F

F7 
Mãe Casada 45 

Dona de 

Casa 
Católica 

E. M.** 

completo 

F

 F8 
Pai adotivo Solteiro 60 

Bacharel em 

direito 
Católico 

E. S.*** 

completo 

F

 F9 
Esposo Casado 68 

Restaurador 

de moveis 
Evangélica 

E. F.* 

incompleto 

*EF ensino fundamental    ** ensino médio    *** ensino superior            Fonte: Própria 
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3.2 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Foram entrevistados 09 familiares e para preservar a identidade dos 

participantes foram atribuídos os seguintes códigos: F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6, 

F 7, F 8 e F 9. O perfil dos entrevistados foi construído a partir dos dados de 

identificação contidos no instrumento da pesquisa, com as seguintes variáveis: 

grau de parentesco, idade, religião, estado civil e escolaridade. 

 Os familiares entrevistados acompanhavam o usuário antes e também 

depois do início do aparecimento dos sintomas.  

Os dados indicam que além das mães como cuidadoras principais, 

também houve participações de outros graus parentescos: pai biológico, pai 

adotivo, filha e esposo. O pai adotivo foi companheiro da mãe biológica do 

usuário, informa que “se encantou com ele desde que era criança” e após 

morte da mãe assumiu o cuidado, a filha traz a mãe para as oficinas, se 

apresenta como “eu virei a mãe da minha mãe, e ela minha filha”, e o esposo 

se intitula “muito religioso, quer cura para congregarem juntos na igreja, sua 

relação foi providencia divina”. As mães são as que mais assumem a função de 

cuidadora dos seus filhos, assume a responsabilidade e a proteção da sua cria. 

Barbosa et al (2012); Pegoraro e CALDANA (2008); Santos e Martin, 

(2009) retomam a concepção de que os familiares que acompanham o 

tratamento do usuário são compostos, em sua maioria, pelo gênero feminino. 

As mulheres refletem o papel tradicional de responsabilidade pelo lar e 

ambiente familiar, sendo designado a elas esse papel de cuidadoras. 

A filha e pai adotivo, em relação a escolaridade possuem ensino superior 

completo, sendo a filha com 37 anos de idade e o pai com 60. Uma professa a 

religião candomblé e o outro é evangélico. Em relação à idade, os maiores de 

55 anos tiveram em seus relatos uma maior preocupação com o fim da vida e o 

medo de deixarem os seus familiares sem os seus cuidados. 
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As profissões são compatíveis com nível de escolaridade e as mulheres 

ou cuidam de casa ou trabalham em serviços que dão mais possibilidade de 

mobilidade como ser costureira e cabeleireira. 

Quanto ao envolvimento no tratamento foi perceptível a participação 

ativa de todos os entrevistados, além disso, também tinham um conhecimento 

singular sobre a trajetória do usuário, os sintomas por ele vivenciados e a 

dinâmica familiar. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

Esta pesquisa está inserida nos eixos de pesquisa do projeto 

“Reorganização dos e nos processos de trabalho na Rede de Atenção 

Psicossocial mediada pela avaliação participativa”, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, CEP UnB – Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília sob o número de parecer 2.200.022, e da aprovação 

pelo Comitê de Ética em pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em 

Ciências da Saúde – FEPECS, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob 

o parecer nº 2.270.086. 

Foram aplicados: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o 

Termo de Consentimento de Uso de Imagem e Som com todos participantes da 

pesquisa após leitura e informação que poderiam desistir da pesquisa a 

qualquer momento, sem perdas ou prejuízos.  

Em relação aos riscos relacionados à participação na pesquisa, foram 

mínimos, sendo estes relacionados a possibilidades de ser abordado temas 

que poderiam ser considerados delicados ou constrangedores.  

3.4 COLETA DADOS 

Considerando os critérios de inclusão foram entrevistados 09 familiares 

que frequentavam o grupo de familiares ou aguardavam enquanto o usuário 

participava de oficinas terapêuticas. 
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As entrevistas foram individuais, realizadas no próprio CAPS, em locais 

mais reservados e distantes do fluxo de pessoas (ao ar livre, no jardim ou sala 

privativa). Assim, foi possível obter privacidade para que os participantes 

pudessem sentir- se mais à vontade e ter mais liberdade de falar sobre 

assuntos particulares. 

Todas as entrevistas foram feitas pela própria pesquisadora. Após a 

leitura e assinatura do TCLE e de Autorização de Imagem e som, foi realizado 

um levantamento de dados que permitiram traçar os perfis dos entrevistados e 

em seguida era dado o início a gravação em consonância com o roteiro da 

entrevista. (Apêndice A). 

A forma com que as entrevistas foram realizadas, proporcionou um 

espaço aberto para diálogo, o que favoreceu a escuta, já que dessa maneira foi 

possível preservar a fala e os sentimentos que eles expressavam. Com isso, o 

roteiro de entrevista foi positivamente importante para se investigar, 

compreender e escutar relatos acerca da convivência familiar e as expectativas 

dos familiares acerca do futuro do usuário.  

Para o processamento dos dados e análises dos conteúdos textuais 

foram utilizadas as técnicas de classificação hierárquica descendente com o 

uso do software IRAMUTEQ, uma vez que esse software sistematiza os dados 

de tal forma que provoca o pesquisador a centrar sua análise, assim dá 

segurança nos estudos que envolvam dados textuais e viabiliza o 

aprimoramento das análises. 

O software IRAMUTEQ, desenvolvido por Pierre Ratinaud (2009). 
Trata-se de um programa que se ancora no software R e permite 
diferentes formas de análises estatísticas sobre corpus textuais e 
sobre tabelas de indivíduos por palavras. O IRAMUTEQ pode trazer 
muitas contribuições aos estudos em ciências humanas e sociais, que 
têm o conteúdo simbólico proveniente dos materiais textuais como 
uma fonte importante de dados de pesquisa (CAMARGO e JUSTO, 
2013, p. 513). 

O levantamento de dados se deu a partir das entrevistas realizadas, 
transcritas e organizadas em um corpus textual. Ressalta-se que 
todas as etapas da pesquisa requerem seriedade e conhecimento, o 
que perpassa pela escolha da abordagem de pesquisa qualitativa e 
pela qualidade do instrumento para efetuar a entrevista na coleta dos 
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dados, para que, a confecção do corpus possibilite um melhor 
processamento e apresentação das classes (SOUZA et al., 2018, p. 
06).   

O tratamento dado ao Corpus pelo software IRAMUTEQ gerou um 

dendograma que permitiu obter uma visão global na compreensão dos relatos 

dos familiares que participaram da pesquisa. Nesse sentindo, o software 

possibilitou através dos discursos apresentados a quantificação de palavras 

sobre variáveis qualitativas as do corpo textual, o que resultou em seis classes 

de palavras. 

 A classe é compreendida como um conjunto de palavras que 
aparecem próximas umas das outras, com a formação de um 
segmento específico. Com base nessas palavras, pontos centrais do 
texto podem ser apontados, além de se compreender como os termos 
estão associados uns aos outros. Essas classes representam o 
ambiente de sentido das palavras e indicam representações sociais 
ou elementos de representações sociais sobre o objeto social em 
estudo (SALVADOR et al., 2018 apud. ANDRADE JÚNIOR EO e 
ANDRADE EO, 2016, pg. 06).  
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

A análise das entrevistas evidenciou 6 classes que, na sua essência, 

fundamentam e apresentam as compreensões dos familiares em relação ao futuro e 

projetos de vida de usuários com transtornos mentais em tratamento no CAPS. 

Figura 1 - Dendograma: Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 

 

 

PARA CUIDAR É NECESSÁRIO SE TRANSFORMAR, ACEITAR E VIVER 

 As classes 1 e 2 têm uma ligação próxima, elas em conjunto 

expressam as transformações que têm que ser inseridas em sua dinâmica e em seu 

cotidiano com o surgimento dos sintomas que dão ao usuário o lugar de doente 

mental, junto com a necessidade de cuidar dessa pessoa. Aceitar o sintoma somado 

ao isolamento que este provoca e, mesmo com dor e sofrimento, continuar vivendo –
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só assim poderá cuidar. Enfim, é preciso metamorfosear, se transformar para 

prosseguir na caminhada da vida. 

Quando ele nasceu, ele representou a minha vida, mas agora veio a doença 
e ele representa a minha mudança de ser melhor, melhorar como mãe e 
tentar dar estrutura para ele. Eu estou tentando entender o que está 
acontecendo, saber mais da doença, ficar em ativa para ele. Ele me fez, de 
uma forma assim, me concentrar mais nele. Eu foco muito nele! (F 7). 

CLASSE 1: INÍCIO DOS SINTOMAS EXIGE METAMORFOSE E 

TRANSFORMAÇÃO 

O surgimento dos sintomas que desencadeiam um transtorno mental provoca, 

na maioria das vezes, dificuldades para o convívio, seja com os familiares, seja com 

as outras pessoas e, muitas vezes, o núcleo familiar é privado da sua liberdade. É 

necessário remodelar a vida frente à situação que se apresenta, tem de se incluir 

seus reais desejos e sonhos no modo de viver, além de conviver com as limitações 

advindas do processo da doença. 

“O teu filho, nessa situação, é doido, é um débil mental, esse aí tem que 
morrer, nós temos que matar ele” - então a gente sofre por isso. (F 3) 

Para desagradar ele, por exemplo, chama ele de doido e ele vai e revida e 
vira uma guerra. Aí eu tenho que pegar ele e daqui a pouquinho ele 
arrebenta a cabeça na parede. (F 3) 

 Estas falas retratam o paradigma do isolamento vigente na nossa sociedade, 

uma construção histórica em que prevalece o isolamento do que é desconhecido ou 

causa temor no lugar de seu enfrentamento. A família fica a deriva, o problema 

passa a ser unicamente dela e cabe a ela esconder o que não convém estar aos 

olhos de todos.   

No entanto, o adoecer psíquico é facilmente percebido, pois em geral, são 
apresentados pelos indivíduos que adoecem comportamentos fora daqueles 
normalmente aceitos pela sociedade. Assim, não sendo entendida pela 
comunidade como doença de causa já bem conhecida, tem sua definição 
pela determinação cultural e de valores, e não apenas por fatores 
biológicos. Existindo assim, o paradigma da exclusão social que se resume 
em isolamento dos doentes que não são aceitos dentro dos padrões 
habituais (SPADINI; SOUZA, 2006, p.124). 

Também é evidenciada a culpa trazida pelos sujeitos do núcleo familiar em 

relação à mãe/cuidadora, o que provoca constante conflito interno na tentativa de 
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entendimento da situação que passa a vivenciar, justificando como um dos maiores 

problemas existentes na convivência. A dificuldade de comunicação e entendimento 

da doença sentida pela família no convívio com a experiência de transtorno mental 

gera desgastes no cotidiano, nas relações de parentescos, principalmente do núcleo 

familiar. 

A família do pai acha que a culpada foi eu, que eu quem colocou a doença 
dele e até meu marido entra nesse mesmo rumo, que é uma coisa 
colocada, que não é uma coisa que ele nasceu, que ele adquiriu, que é uma 
coisa que tá nele, eles não encaram e acho que esse é meu maior 
problema. (F 7) 

O estudo de Pereira e Pereira Junior (2003), sobre Transtorno mental: 

dificuldades enfrentadas pela família, relata que, para estes sujeitos, a experiência 

de doença trouxe abatimento e o abalo moral do orgulho, da autoestima da família, 

como se a pessoa doente fosse o representante das falências do sistema familiar.  

CLASSE 2. CUIDAR, ACEITAR E VIVER 

 Na classe 2 foi possível perceber como se deu o enfrentamento quando da 

manifestação e diagnóstico do transtorno mental.  

 Nesta classe há indicativos de uma não aceitação dos familiares em relação 

ao início e a manifestação da doença. Em algumas falas dos familiares é possível 

perceber esses elementos: 

[...] a aceitação da família, que é muito complicada, já que a gente está 
mexendo com a cabeça; e a própria família não aceitar, já está mexendo 
com a cabeça, tanto a minha que sou cuidadora, quanto a ele que é 
usuário. O pai não aceita. (F 7) 

Exige-se dos sujeitos o respeito à individualidade, pois apesar das pessoas 

habitarem a mesma casa, há uma diversidade de formas de ser e estar no mundo, 

uma vez que elas pensam, interpretam os fatos e se comportam de formas 

diferentes (BORBA, et al., 2011, p. 443). 

 As narrativas, além de demonstrarem uma relação difícil e, às vezes, 

incompreensível, ressaltam também a dificuldade de reconhecer e aceitar a doença 

frente às crises, sintomas e manifestações existentes. 
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No dia que ele passou mal lá, que foi agressivo, eu falei: ..., tem como você 
ir lá acalmar o ...? Ele não foi, ele ficou com mais medo do menino do que 
eu, ele não está sabendo lidar e está com medo. Ele não encara. Quando 
ele estava passando mal, meu marido falou assim: “Não! isso não é doença 
não!” [...] Ele trata isso como banalidade, que vai resolver, que vai passar, 
ele acha que não é grave. (F 7) 

Esse achado também é verificado por Borba, Schwartz e Kantorski (2008) 

que, ao analisar a sobrecarga da família que convive com a realidade do transtorno 

mental, identifica o quanto é desgastante para a família conviver com o sofrimento, 

implicando compreender e lidar com comportamentos não convencionais. 

Esta classe ressalta também falas que expressam uma sobrecarga sentida 

internamente e externamente pela cuidadora principal, que, na maioria das vezes, 

carrega a responsabilidade do cuidar sem o apoio e a ajuda dos que também 

convivem e estão próximos a pessoa com transtorno. 

[...] O meu marido não é muito focado, ele só quer saber de suprir as 
necessidades, ele ainda não admitiu que tem um filho doente, isso também 
é um problema lá em casa, ele está fechando os olhos, ele acha que é 
preguiça e não dá valor [...] e meu marido, meu marido tipo foge. (F 7) 

 Nesse mesmo estudo, Borba, Schwartz e Kantorski (2008) indicam que no 

contexto do sofrimento psíquico cuidar torna-se tarefa por vezes difícil, seja pela 

falta de apoio e comprometimento dos demais membros da família, seja pelas 

demandas do familiar doente. 

A respeito do impacto do adoecimento, é relevante salientar as implicações 

que estão relacionadas com as necessidades reais que o convívio com a pessoa 

com transtorno mental impõe. Estas implicações, que estão ligadas a sobrecarga e 

ao novo quadro de adaptação, produzem conflitos na dinâmica familiar. Esses 

fatores são evidenciados nos seguintes relatos: 

 

Assim, às vezes, há sobrecarrega. É uma responsabilidade que às vezes 
você não está tão preparada para viver. Porque eu também tenho vida, eu 
também tenho um filho, eu muitas vezes deixo de fazer as minhas vontades, 
as minhas coisas por causa dela. (F 2) 
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Nessa convivência, em consequência de todos os fatores envolvidos, os 
familiares que cuidam da pessoa em sofrimento mental tendem a 
experimentar sobrecarga física, psicológica, emocional, social e financeira 
manifestada nas atividades fora do contexto familiar e refletindo-se na 
qualidade de vida de todos os membros (GOMES; SILVA; BATISTA, 2018 
p.6) 

As falas refletem quão desgastante é para os cuidadores conviver com o 

sofrimento psíquico, o que implica não só no emocional, mas também na saúde 

física, resultado que está diretamente ligado ao estresse, cansaço e desgaste 

emocional. 

 No processo de adoecimento, além do paciente, as pessoas que estão ao 
seu redor tendem a ter maiores desgastes físicos e emocionais, tornando-se 
mais frágeis, podendo levar a um período de adoecimento mais longo e/ou 

permanente (PORTO e LUSTOSA, 2010, p.5). 

Analisando os relatos, muitos são os fatores que se associam a sobrecarga 

do cuidado exclusivo e contínuo do familiar. O que não deixa de ser importante para 

esse bom relacionamento e cuidado são as estratégias que, no processo do 

adoecimento, devem ser exercitadas e estimuladas para que o cuidador principal, 

em sua dedicação, não tome para si a continuidade da doença do outro.  

Mesmo que as dificuldades e as relações se apresentem com uma dose 

significativa de conflitos, há uma percepção positiva, com vista ao aceitar e ao 

ressignificar advindo do cuidar da pessoa com transtorno mental, e, diante disso, 

reaprender a viver, apesar dos condicionamentos que poderão existir no cotidiano. A 

experiência do novo, do querer ser melhor e aprender uma nova forma para viver 

são mecanismos evidenciados nas falas. 

Se a gente não tiver um controle psicológico, você não vive, [...] então, hoje 
eu aconselho alguém em vez de águem vir me aconselhar, não porque eu 
tenha a sabedoria, mas porque eu tenho a experiência. (F 3) 

Portanto, entre a familiaridade e a convivência com o usuário, há uma grande 

resiliência, apesar dos momentos de crises e dificuldades. E, de fato, por meio das 

experiências que passaram, puderam adquirir formas e estratégias que facilitam as 

relações conflituosas, e, em todos os momentos, reaprendem a viver, redescobrem 

o sentindo da vida. 
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O MURO ATRÁS DO MURO 

Esse eixo é composto pelas classes 3 e 4, o elo que as aproxima diz respeito 

a uma significativa interrogação quanto a existência de uma linha divisória entre a 

identificação dos sintomas, a busca de tratamento e o diagnóstico somado a busca 

do que fazer uma vez que o diagnóstico está dado. Os pensamentos, as emoções 

aqui expressas vão ao encontro de Ana Cortat quando de um jeito poético fala dos 

muros na sua vida. 

 “Nos anos nos quais o Muro separou famílias, aprisionou sonhos, limitou 
expectativas, impôs perspectivas, não fazia nenhum sentido pensar nisso 
mas aquele muro manteve em fogo alto o desejo de que a liberdade nunca 
fosse perdida e a ideia de que a sociedade é feita de partes diferentes que 
se juntam e se perdem na mesma velocidade. Com esse significado, aquele 
muro ajudou muita gente”(CORTAT, 2016). 

CLASSE 3. HÁ UMA LINHA DIVISÓRIA ENTRE ANTES E O DEPOIS DO 

DIAGNÓSTICO? 

A classe 3 evidencia a época em que o familiar recebeu o diagnóstico de 

transtorno mental, momento esse marcado por acontecimentos aparentemente 

naturais no cotidiano e que passaram a ter outro tom, o tom da dor e da doença. 

Eles disseram assim: “Olha, ele é uma criança especial!” Aí eu disse: O ... 
especial? Mas você tá falando em que sentido? Assim, que ele é legal? 
“Não. Ele estuda aqui no colégio e a gente viu que ele estuda em sala 
separada, mas quando a gente percebe que ele começa a dar os 
transtornos dele, a gente tira e coloca na sala que já é preparada, com as 
pessoas que cuidam dele”. Então você quer dizer que ele é doido? “Não, 
mãe! Ele não é doido!” Então está falando o que? Ele é louco? “Não, mãe! 
Não é. Ele é especial”. Ué, se ele é especial, ele é doido. Eu fiquei, assim, 
preocupada, por ter recebido aquilo. Quando pensei que não, ela me 
entregou os documentos e disse que a vaga dele já estava lá e que já tem 
quem cuide dele, tem suporte pra ele – “você só leva esse documento e 
entrega lá. Já está tudo certo”. Foi difícil aceitar! (F 4) 

A falta de esclarecimento e informação que potencialmente se transformaria 

em compreensão do transtorno pode ser um dos fatores que causam impacto. 

Almeida, Felipes e Pozzo (2011), ao estudar o impacto causado pela doença mental 

na família, atribuem esses sentimentos gerados e evidenciados nas entrevistas à 

dificuldade de entendimento da doença mental, da instabilidade afetiva, a 

cronicidade e a incurabilidade.  
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 O sentimento que é despertado impulsiona a família a buscar aporte em fatos 

que são vivenciados cotidianamente, é uma busca intensa de justificativa para o 

que, de uma hora para outra, vira de cabeça para baixo, entra na categoria doente 

mental e carrega junto todos os estigmas que historicamente foram construídos. 

Se ele tivesse ficado sem uma perna, sem um braço, teria sido melhor do 
que ter ficado com essa lesão na mente. Ele ficou perturbado e no mesmo 
instante que tá bom, tá tranquilo, daqui a pouquinho ele não está mais. (F 3) 

 Colvero, Ide e Rolim (2004), ancoram esse sentimento nas marcas de uma 

cultura globalizada que atribui à família a função de procriar e criar filhos saudáveis 

e preparados para assumir o mercado profissional e a vida em coletividade.   

Outra situação evidenciada diz respeito à busca de justificativa para a 

situação que ora vivencia. Essa busca vai desde fatores genéticos até a 

culpabilização por fatores externos. 

O pai dele é do HPAP. Vira e mexe ele está internado, passa dois, um mês 

internado. Ele é direto lá internado. (F 4) 

Usou muita pedra e maconha, ele passou um tempo na rua, até que um dia 

ele voltou bastante magro, não bebeu mais, se isolou e aí eu comecei a 

perceber que ele ficou muito diferente, ... foi se afastando de todos. (F 8) 

Essa busca também veio carregada de sentimentos cuja manifestação é de 

compreensão. O discurso traz em seu bojo situações que denotam familiaridade e 

pensamentos que condizem com a realidade vivenciada, o que permite que se 

desenhe formas e estratégias que autorizam internamente o cuidado, ou seja, dá ao 

cuidador um lugar de ser que compreende o sintoma na linha da vida do cuidado. 

Na realidade, a minha mãe tem um problema muito grande em estabelecer 
papeis. Ela queria que o meu pai fosse pai dela, justamente por ela ter uma 
infância frustrada. Ela não via o meu pai como marido dela, ela via o meu 
pai como pai dela. [...] ela busca nos outros expectativas dos papeis que ela 
não teve representação. Então isso é muito frustrante. Mas eu acho que é 
tudo uma consequência de um histórico, eu acho que é um histórico 
gradativo de maus tratos e agressão e um histórico de infância muito 
sofrido. (F 2) 

Essa classe evidencia também um conflito que permeia o cotidiano dos 

familiares pautado na retórica que contempla o passado e o presente. Passado esse 
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que não tem como marco o início dos sintomas, mas sim fragmentos de vida que 

tentam explicar o comportamento de hoje, uma dança em zigue zague na busca do 

fio da meada. 

Aquele menino que era feliz, de sair. Ele gostava de ir ao shopping cinema, 
etc. (F 8) 

Quando era pequenininha, ela era aparentemente normal, era igual as 
outras crianças, bem na escola, só era levadinha. Até aí eu só achava que 
ela tinha TDH. Depois, quando ela cresceu, já depois dos 12 anos, foi que 
veio se manifestar mesmo esse negócio, essa regressão dela. Difícil de a 
gente entender esse tipo de coisa, nossa foi complicado, é um choque 
grande, entendeu?! (F 1) 

Na busca de tornar claro e responder a questão “há uma linha divisória entre 

antes e o depois do diagnóstico?”, pode-se inferir que os familiares que 

acompanham seus membros em tratamento desenvolvem habilidades que lembram 

a costura de uma colcha de retalhos assimétrica. Olha e sente o tecido na sua 

textura, cor, desenho e enquadra-o para que possa ser costurado. Essas vivências 

revelam a magia e a mágica de lançar mão de aparatos que permitem enfrentar a 

vida como ela é. 

CLASSE 4. SEI QUE TEM TRANSTORNO MENTAL, E AGORA? 

 Essa classe espelha a incerteza da vida e do viver, de como agir e de como reagir 

frente a circunstância posta. A "certeza" que o familiar tem um transtorno mental ganha 

nuances de realidade, a vida também exige outros rumos, outras expectativas, outros 

sonhos e terá que se moldar a essa realidade ora apresentada.   

Com esse problema do acidente dele, foi o fim da gente, foi o fim. Porque 
eu falava assim “ajuda o pai dirigir, faz isso meu filho, pega a moto ali e tal” 
e hoje não posso fazer isso mais. Às vezes eu me emociono, mas a gente 
controla o psicológico da gente. Tem hora que a gente perde a paciência, 
eu me acabei, os meus nervos acabou. Minha esposa também está do 
mesmo jeito, coitada, tem sofrido demais. (F 3). 

Essa incerteza gera também situações tensas, em especial nos momentos de 

crises quando é possível perceber uma grande dificuldade para intervir, o que repercute 

nas relações interpessoais desses familiares. Uma dessas manifestações se materializa 

na forma de medo incluindo aí precaução para não baterem de frente e, assim não 

provocarem a exacerbação das atitudes. 
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Às vezes eu falo com as irmãs dele para não baterem de frente com ele, 
para deixar ele para lá, porque ele diz saber de tudo. Eu não sou de bater 
de frente com ele. (F 4) 

 Tem como você ir lá acalmar o ..., ele não foi, ele ficou foi com mais medo 
do menino do que eu, ele não tá sabendo lidar e tá com medo. (F 7) 

BORBA et al (2011), ao estudar a dinâmica e a relação familiar em pessoas 

com transtorno mental considera que ao vivenciarem uma doença experenciam um 

processo de crise que pode ocasionar desentendimento e tornar a convivência 

tensa.  

Em toda família coexistem tendências para saúde e para doença, o 
diferencial depende de como a família enfrenta a situações de crise, como 
se relacionam afetivamente e como se comunicam entre seus 
componentes. É na família que se encontra o aporte afetivo e porque não 
dizer, muitas vezes, aporte material necessário para o desenvolvimento dos 
membros envolvidos nesta dinâmica (TROMBETTA; RAMOS; MISIAK, 
2015, p.64). 

As atitudes de alguns familiares frente aos sintomas espelham perspectivas 

de que os sintomas são passageiros, e que toda essa manifestação não passa de 

uma fase.  

Não, isso não é doença, ele trata isso como banalidade, que vai passar, que 
não é grave. (F 7 ) 

Em relação a essas atitudes, os familiares podem negar as indagações que 

surgem no adoecimento mental e são essencialmente necessárias para o cuidado, 

enfrentamento e principalmente para a devida procura de um tratamento 

especializado. 

A relação de dependência entre o usuário e o familiar é posta como uma zona 

de conflito e impotência. 

Porque na minha casa é duas casas, eu deixei elas na frente e fiquei atrás, 
a relação de dependência é enorme. Ela mora comigo, ela come na minha 
casa. Às vezes eu estou dormindo e ela quer entrar para conversar. (F 2) 

Se de um lado a dependência possa ser vivenciada como proteção, parte do 

cuidado, por outro ela tolhe a liberdade do ir e vir, da intimidade, da direção da 

própria vida. Surge a questão: é uma escolha ou uma falta de escolha? 
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A gente perde muito, eu perdi muito a minha privacidade, eu perdi muito a 
minha vida. (F 2) 

Às vezes quando eu não estou em casa, deixo ele um pouco sozinho, eles 
(os vizinhos) batem nele. (F 3 ) 

Há na relação de dependência uma série de fatores que contribuem para a 

baixa qualidade de vida tanto do familiar quanto da pessoa com transtorno mental. 

Essa situação é agravada quando a rede social e tênue.  

Souza e Kantorski (2009), partindo do princípio que o suporte social consiste 

na existência ou disponibilidade de pessoas com que se pode contar/confiar e que 

provem cuidado, valores e amor; contribui no ajustamento positivo, no 

desenvolvimento da personalidade e protege contra os efeitos do stress pode se 

inferir que quando essa rede está tênue as dificuldades são potencialmente 

aumentadas. 

CLASSE 5. CAPS, UM LUGAR DE ESPERANÇA E ACOLHIMENTO. 

Os CAPS fazem parte de um processo de desinstitucionalização que 

pressupõe criação de possibilidades reais de subjetividade e sociabilidade, que 

supera a divisão entre a utilização medicamentosa e a psicoterapia. No processo de 

trabalho exige um modelo de interdisciplinaridade, para que o alcance de uma 

assistência de qualidade seja possível. A qualidade do serviço prestado depende, 

entre outros fatores, da influência mútua entre os diversos profissionais da equipe e 

das relações deles com os usuários e a sociedade, evitando a representação de um 

modelo manicomial caracterizado pelo predomínio do distanciamento e pelas 

relações hierárquicas. (BOTELHO e LIMA 2015.,apud BRASIL, 2012 p.162) 

Um dos pontos citados e lembrados nesse conjunto de depoimentos, 

concepções e vivências compartilhadas por famílias é a adesão ao tratamento no 

CAPS II, tendo em vista a melhora da qualidade de vida através das potencialidades 

e possibilidades desenvolvidas e exploradas no campo desse serviço. Em muitos 

casos, familiares compartilharam que é observável uma melhora na qualidade de 

vida do usuário. 
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 Aí ele tá aqui, eu venho nas reuniões também. E ele aqui tá se sentindo 
bem, senti melhora depois que ele começou a frequentar o CAPS. Ele tá 
mais feliz assim, né. Ele gosta muito de vir aqui, ele não perde uma. Ele 
gosta, sabe?!  Fica feliz. Ele chega lá em casa alegre. Então pra mim foi 
muito bom.(F 6). 

Eu estou gostando daqui porque ela vem fazer algumas atividades. Isso é 
bom também , e ajuda, é terapia.(F 9). 

Diante desses discursos, é possível reconhecer a importância dos serviços 

substitutivos para o tratamento do usuário. Os CAPS tem um trabalho extremamente 

acolhedor e integrado com a família, com o objetivo de cuidar e trazer um novo 

sentindo as pessoas condicionadas ao sofrimento psíquico. 

 

A atenção psicossocial prestada pelos CAPS pressupõe um acolhimento 
dos sujeitos com sofrimento psíquico e transtorno mental, um conjunto de 
ações que visam à substituição da lógica manicomial como base de 
sustentação teórica para o cuidado em saúde mental e do modo asilar como 
paradigma das práticas dominantes (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2012, p. 
584).  

 O CAPS tem em seu objetivo uma atenção pautada no paradigma 

psicossocial voltada para os usuários de transtornos mentais. Além de consultas e 

acompanhamentos, há uma oferta rica em grupos terapêuticos. Como exemplos de 

grupo pode ter grupo de crochê, de convivência, futebol, música e dentre outros. Em 

sua condução percebe – se uma grande dedicação da equipe multidisciplinar. 

Alguns profissionais salientam que os grupos produzem efeitos como desconstrução 

de cristalizações, invenção de alternativas existenciais e oportunidade de 

compartilhar sofrimentos.  

Martinhago e Oliveira (2012), ressaltam que nesse modelo de atendimento, é 

possível atender maior número de pessoas ao mesmo tempo, aspecto considerado 

importante sob o ponto de vista da viabilidade, no contexto do Sistema Único de 

Saúde. 

CLASSE 6. EXPECTATIVA DE VIDA E A REALIDADE VIVIDA 

Esta classe tem ligação com as outras cinco, nela fica evidenciado a realidade 

vivenciada pelos familiares e os principais desejos e expectativas que possuem em 

relação à vida, cura e projetos de vida dos usuários.  
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 Na grande maioria das famílias, persiste a ideia de que seus familiares devem 

ser “normais” e saudáveis, onde os mesmos devem ser preparados para assumir 

papéis sociais, seja casar, ter filhos e trabalhar, mas algumas vezes em 

consequência de algumas condições mentais esses desejos tornam- se mais difíceis 

de se concretizarem, já que pelo condicionamento de adoecimento esses ideais de 

pessoas “normais”, por assim dizer, não são realizados. O adoecimento de um 

membro na família representa, em geral, um grande abalo. Antonacci e Pinho 

(2011), ao discutir a saúde mental na atenção básica aponta que a gravidade e a 

longa duração dos sintomas, os fracassos sociais dos pacientes, dificuldades de 

comunicação e interação produzem frustração e desespero.  

Com relação à expectativa do futuro dos usuários, houveram relatos de 

familiares que desejam uma melhora, mas que em alguns momentos demonstram 

preocupação em relação a realidade e momentos de crise da doença, acreditando 

que a doença mental estará sempre presente condicionando a vida social e pessoal 

do usuário.  

A minha expectativa é assim, eu tenho que encarar a realidade que ele não 
tem cura, mas eu estou pedindo muito pra Deus, coloco muito meu lado 
religioso nesse momento, porque se ele estabilizar e dar conta só de viver já 
tá bom. Só dele viver e não virar alienado, igual esse rapaz (outro paciente) 
ele é igual a gente só responde e as vezes ele é agressivo, mas não ficou 
alienado. Eu não iria dar conta se ele fosse alienado, e a minha expectativa 
é que ele pelo menos estabiliza, dê conta de trabalhar, estudar e casar. Mas 
se não der conta também está bom demais, só dele viver já está ótimo. (F 
7). 

 Também é perceptível a confiança e refúgio na cura e na melhora 

vinda por meio da religiosidade. Essas atitudes justificam a fé e a crença como uma 

maneira estratégica de se viver melhor, enfrentando as dificuldades frente a 

realidade vivenciada. 

Bom, o nosso futuro, eu acho que o nosso futuro está nas mãos de Deus e 
nós esperamos que seja tudo bom. Que ela melhore, que ela fique boa. Pra 
melhor nós servirmos à Deus, essa é a minha expectativa. Espero que ela 
melhore, e estou orando e buscando Deus pra isso, uma hora ele vem ao 
nosso encontro. (F 9). 

Eu acredito que a cura da depressão é uma fé. É você buscar a Deus. É 
você buscar, se sentir pleno espiritualmente. (F 2). 
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 A crença do cuidador por algo sobrenatural funciona como um fator 

estruturante no viver dia após dia, ajuda na busca de estratégias para melhor 

enfrentar a vida, apesar dos condicionantes que o transtorno traz.   

 Evidencia-se também aspectos da realidade vivenciada pelos 

familiares, quanto a aceitação e a busca por dias melhores e uma certa preocupação 

e medo de como será o futuro do usuário sem o cuidador principal. 

Me preocupa, porque eu estou com sessenta anos e minha expectativa de 
vida é mais uns 20 anos. Ele está com trinta, a família literalmente o 
abandonou e que saia essa aposentadoria para que eu possa procurar 
melhoras pra ele. Porque do jeito que tá eu não vislumbro um bom futuro 
para ele com minha morte, com a minha partida. (F 8). 

Agora, no momento das coisas que ela faz eu não vejo futuro nenhum para 
minha filha, infelizmente. Só vejo ela enquanto estiver aqui do meu lado, a 
vida inteira. Não vejo nenhuma outra possibilidade. Ela não tem objetivo 
nenhum. Mas irei fazer o máximo para preparar ela. (F 1). 

As descrições acima exemplificam bem a situação quando os familiares 

relataram a preocupação no sentido de quem irá cuidar do usuário quando o 

cuidador atual não estiver mais em condições de prestar o cuidado.  

Trombetta, Ramos e Misiak (2015), ao estudar as expectativas sobre a 

doença por familiares de pessoas com transtorno também encontrou o medo da 

ausência ocorrida pela finitude da vida e o coloca como expressão de sofrimento 

contínuo por parte do familiar.  

Houve também manifestações de esperanças e que apesar dos 

condicionantes que pudessem aparecer no decorrer da vida ocasionadas pelo 

transtorno mental, a expectativa junto com a persistência e o desejo de uma boa 

qualidade de vida para o familiar prevalecia.  

Olha, eu espero que realmente a minha mãe consiga melhorar. Ela precisa 
desvencilhar, ela precisa quebrar laços, ela precisa se tornar independente, 
ela precisa praticar o bem querer, ela precisa sonhar, ela se tornou uma 
pessoa sem expectativas, sem sonho. Eu tenho expectativa, esperança que 
um dia ela vai acordar e falar assim: Bom dia! Hoje o sol tá maravilhoso! Eu 
não estou sentindo dor, eu não estou de mal humor, eu quero ser feliz, eu 
quero viver, eu quero sorrir, eu quero pisar na grama, eu quero tomar banho 
de chuva. Essa é a minha expectativa, que ela deixe de ser tão 
murmurenta, tão mal humorada, tão pessimista, tão sem expectativa, 
porque se existe algo que é contagioso chama-se tristeza e mal humor.(F 2) 
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Minhas expectativas são as melhores possíveis. Desejo que ela melhore 
porque quando ela quer ela consegue. Ela corre atrás e a mente dela já 
está centrada. Ela é determinada, puxou para mim. (F 5) 

Eu gostaria que ele ficasse melhor. Que se afirmasse melhor 
financeiramente, pudesse se controlar direitinho para poder casar, ter filhos, 
essas são as minhas expectativas. Ele precisa melhorar, tomar calmante e 
passar pelo psiquiatra. (F 6) 

 Querido (2018), ao discorrer sobre a esperança como foco de 

enfermagem em saúde mental define a como processo dinâmico orientado para o 

futuro, mas atendendo ao passado e vivida no presente, implicando estabelecimento 

e alcance de objetivos que, para a pessoa, sejam significativos. 

 Enfim, ao adentrar nas expectativas de vida e a realidade vivida pelos 

familiares, vemos que eles escrevem nas páginas da vida o que Carlos Drumond de 

Andrade escreveu nas páginas de suas poesias: “Ó, vida futura! Nós te criaremos.” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Família pode desempenhar papel fundamental na vida e no tratamento do 

usuário, essencialmente na reabilitação psicossocial. Por meio desse estudo, foi 

possível perceber por reflexões e relatos da convivência do familiar entrevistado com 

o usuário detalhes no seu modo de caminhar com a vida, as dificuldades e 

momentos de angústias que aparecem bem como momentos adjetivados como 

crescimento. 

São evidenciados fatores que potencializam a reabilitação, as mudanças, a 

transformação e a busca pelo viver, tanto do familiar, quanto a do usuário. Escutar 

quais as expectativas dos familiares em relação ao futuro do usuário, por muitas 

vezes pareceu algo distante dos olhos deles, mas ao tentar compreender as 

palavras ditas foi possível perceber um tom de esperança e prosperidade embora 

concebam uma incerteza para com futuro.  

A pesquisa, além de confirmar a inclusão dos familiares como fator 

imprescindível para o cuidado, o papel do CAPS fazendo parte dos programas 

substitutivos, também evidenciou uma importância destes no cuidado e na luta por 

políticas antimanicomiais. 

Assim, a resiliência dos familiares e usuários mostrou –se forte elemento nas 

fragilidades vivenciadas no cotidiano, o que impulsionou a busca de estratégias e 

formas para se viver melhor, dentro dos limites e possibilidades existentes. 

Por fim, sugere- se que as intervenções da equipe multiprofissional dos CAPS 

criem espaços que possibilite reflexões acerca dos sonhos, desejos e projetos de 

vida dos usuários, reconhecendo a família como um forte parceiro para esse 

processo de futuridade, do incerto que ainda está por vir.  



38 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Ana Carla Moura Campos Hidalgo de; FELIPES, Lujácia; POZZO, 

Vanessa Caroline. O impacto causado pela doença mental na família. Revista 

Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, Paraná, v. 6, p.7-47, dez, 2011. 

Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpesm/n6/n6a07.pdf>. Acesso em: 08 

jun. 2019. 

ANTONACCI, Milena Hohmann; PINHO, Leandro Barbosa. Saúde mental na 

atenção básica: uma abordagem convergente assistencial. Rev Gaúcha Enf, Porto 

Alegre, p.136-142, mar. 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v32n1/a18v32n1.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2019. 

CORTAT, Ana. O muro atrás do muro. 2016. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/09/27/o-muro-atras-do-

muro.html>. Acesso em: 13 mai 2019 

BESSA, Jacqueline Botura; WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini. Family of  

people with a mental disorder and needs in psychiatric. Text Context Nursing. 

Florianópolis, v 22, n.1, p.61-70, jan./mar.2013. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n1/08.pdf>. Acesso em: 27 abr 2018. 

BORBA, Letícia de Oliveira; SCHWARTZ2, Eda; KANTORSKI, Luciane Prado. 

A sobrecarga da família que convive com a realidade do transtorno mental. Curitiba, 

p.588-594, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ape/v21n4/a09v21n4.pdf>. Acesso em: 08 jun 2019. 

BORBA, Letícia de Oliveira et al . A família e o portador de transtorno mental: 

dinâmica e sua relação familiar. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo ,  v. 45, n. 2, p. 

442-449,  Apr.  2011 .   Disponível em : 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342011000200020&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  26  Mai 2019.   

BOTELHO, Jeciana das Virgens; LIMA, Maristela Viana. Percepção das 

emoções dos usuários do CAPS II: um relato de experiência. Revista de 

Psicologia, São Paulo, v. 27, n. 2, p.160-164, 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n1/08.pdf


39 

 

<http://www.scielo.br/pdf/fractal/v27n2/1984-0292-fractal-27-2-0160.pdf>. Acesso 

em: 12 jun. 2019. 

CAMARGO, Brigido Vizeu; JUSTO, Ana Maria. Iramuteq: um software gratuito 

para análise de dados textuais. Temas psicol., Ribeirão Preto,  v. 21, n. 2, p.513-

518, dez. 2013. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

389X2013000200016&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  24  mai.  2019. 

CAVALHERI, Silvana Chorratt. Transformações do modelo assistencial em 

saúde mental e seu impacto na família. Rev. bras. enferm. Brasília, v. 63, n. 1, 

p. 51-57, fevereiro de 2010. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672010000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 11 de jun de 2019.  

COLVERO, Luciana de Almeida; IDE, Cilene Aparecida Costardi; ROLIM, 

Marli Alves. Família e doença mental: a difícil convivência com a diferença. Rev Esc 

Enferm Usp, São Paulo, p.197-205, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v38n2/11.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2019. 

FERREIRA, Jhennipher Tortola et al. Os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS): Uma Instituição de Referência no Atendimento à Saúde Mental. Rev. 

Saberes, São Paulo, v. 4, p.72-86, 2016. Disponível em: 

<https://facsaopaulo.edu.br/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/ed5/7.pdf>. Acesso 

em: 07 mar. 2019. 

GALVANESE, Ana Tereza Costa; NASCIMENTO, Andréia de Fátima; 

D’OLIVEIRA, Ana Flávia Pires Lucas. Arte, cultura e cuidado nos centros de atenção 

psicossocial. Rev Saúde Pública, São Paulo, p.360-367, 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v47n2/0034-8910-rsp-47-02-0360.pdf>. Acesso em: 03 

jun. 2019. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4° ed. São Paulo: 

Atlas S/A, 2002. Disponível em: 

<http://www.urca.br/itec/images/pdfs/modulo%20v%20-

%20como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf>. Acesso em: 03  

dez. 2018. 

http://www.urca.br/itec/images/pdfs/modulo%20v%20-%20como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf
http://www.urca.br/itec/images/pdfs/modulo%20v%20-%20como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf


40 

 

GOMES, Maria Lovâni Pereira; SILVA, José Carlos Barboza da; BATISTA, 

Eraldo Carlos. Escutando quem cuida: quando o cuidado afeta a saúde do cuidador 

em saúde mental.Rev. Psicol. Saúde,  Campo Grande ,  v. 10, n. 1, p. 03-07, abr.  

2018 .   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-

093X2018000100001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  31  mai 2019.  

MARTINHAGO, Fernanda; OLIVEIRA, Walter Ferreira de. A prática 

profissional nos Centros de Atenção Psicossocial II (CAPS II), na perspectiva dos 

profissionais de saúde mental de Santa Catarina. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, 

p.583-584, 2012. 

MIELKE, Fernanda Barreto; KOHLRAUSCH, Eglê; OLSCHOWSKY, Agnes; 

SCHNEIDER, Jacó Fernando. A inclusão da família na atenção psicossocial: uma 

reflexão. Rev. Eletr. Enf. 2010.  Disponível em:< 

https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v12/n4/v12n4a23.htm>. Acesso em: 07 de jun. 

2019. 

PEREIRA, Maria Alice Ornellas; PEREIRA JUNIOR, Alfredo. Transtorno 

mental: dificuldades enfrentadas pela família. Rev Esc Enferm Usp, São Paulo, 

p.92-100, 2003. Disponível em: <http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/158.pdf>. 

Acesso em: 08 jun. 2019. 

 PINHO, Eurides Santos; SOUZA, Adrielle Cristina Silva; ESPERIDIÃO, 

Elizabeth. Processos de trabalho dos profissionais dos Centros de Atenção 

Psicossocial: revisão integrativa. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, 

p.141-151, 2018. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232018000100141>. Acesso em: 07 jun. 2019. 

PORTO, Gláucia; LUSTOSA, Maria Alice.Psicologia hospitalar e cuidados 

paliativos. Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, 3(1), 77-93. 

Jun 2010. Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v13n1/v13n1a07.pdf> 

Acesso em: 11 de jun. de 2019. 

SALVADOR, Pétala Tuani Candido de Oliveira et al. Uso do software 

Iramuteq nas pesquisas brasileiras da área da saúde : uma scoping  review. Revista 

https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v12/n4/v12n4a23.htm
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v13n1/v13n1a07.pdf


41 

 

Brasileira em Promoção da Saúde, Rio Grande do Norte, p.1-9, nov. 2018. 

Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/8645>. Acesso em: 03 

jun. 2019. 

SOUZA, Jacqueline; KANTORSKI, Luciane Prado. A Rede Social de 

indivíduos sob tratamento em um CAPS ad: o ecomapa como recurso. Rev Esc 

Enferm Usp, São Paulo, v. 2, p.373-383, 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n2/a17v43n2.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2019. 

SPADINI, Luciene Simões; SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e. A 

doença mental sob o olhar de A doença mental sob o olhar de pacientes e familiares 

pacientes e familiares. Rev Esc Enferm Usp, São Paulo, v. 1, p.123-127, 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v40n1/a17v40n1.pdf>. Acesso em: 

08  jun. 2019. 

QUERIDO, Ana. A esperança como foco de enfermagem de saúde 

mental. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, Portugal, p.6-8, 

out. 2018. Disponível em: 

<http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpesm/nspe6/nspe6a01.pdf>. Acesso em: 12 jun. 

2019. 

TROMBETTA, Ana Paula; RAMOS, Flávia Regina Souza; MISIAK, Marciele. 

Familiares de pessoas com transtorno mental: Expectativas sobre a doença.-

. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, Florianópolis, v. 7, n. 16, p.62-71, 2015. 

Disponível em: <file:///C:/Users/Luana%20Santos/Downloads/2449-15120-1-

PB%20(3).pdf>. Acesso em: 11 jun. 2019. 

YASUI, S. A atenção psicossocial e os desafios do contemporâneo: um outro 

mundo é possível. Caderno Brasileiro de Saúde Mental, Florianópolis, v. 1, p. 1-9, 

jan./abr. 2009. Disponível em:< 

http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/1005>. Acesso em: 

07 de jun. 2019. 

 

http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/1005


42 

 

 

APÊNDICE A  

 

Universidade de Brasília –UnB 

Discente: Luana de Oliveira Santos Mat 130031461 

Orientadora: Prof°. Doutora Maria Aparecida Gussi 

      

Trabalho de Conclusão de Curso – Instrumento de Pesquisa Qualitativa 

Título: Expectativas dos familiares em relação ao futuro dos familiares em 

relação ao futuro e projetos de vida de usuários com transtornos mentais em 

tratamento no CAPS.  

Esse roteiro de entrevista tem como objetivo compreender a dinâmica e 

relação familiar, entendendo quais são as principais expectativas relacionadas ao 

usuário de transtorno mental acerca do seu futuro. 

 Esclarecer acerca da importância e objetivo do trabalho a desenvolver;  

 Explicar acerca dos objetivos da entrevista nesse mesmo contexto;   

 Pedir autorização para gravar a entrevista, dando garantia do não uso da 

mesma após a finalização do trabalho;  

 Se disponibilizar para o esclarecimento sobre qualquer dúvida. 

Conversando com o familiar: 

Idade:            

 Sexo:            

 Escolaridade:          

 Profissão:           

 Estado Civil:        
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Endereço:  

1.Qual a religião que professa? 

2.Qual é o grau de parentesco e a relação que você mantém com o seu familiar? 

3.O que o seu familiar representa para você? 

4.Como foi a descoberta da doença do seu familiar? Você poderia me falar um 

pouco de como ele era antes da descoberta da doença? 

5.Diga me um pouco sobre a sua experiência em relação a doença e a convivência 

com o seu familiar? 

6.O que é para você a doença do seu familiar? 

7.Qual foi o caminho que vocês percorreram até chegar no CAPS? 

8.Você acha que existiram ou ainda existem muitas dificuldades na convivência com 

a doença?  

9.Como você vê o futuro do seu familiar? 

10.Quais são as suas expectativas para o futuro do seu familiar? 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: Expectativas dos familiares de usuários com transtornos mentais em 

tratamento no CAPS acerca do seu futuro. 

 

Nome do (a) Pesquisador (a): Luana de Oliveira Santos 

 Nome do (a) Orientador (a): Maria Aparecida Gussi 

 

O Sr. (Sra.) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, que tem como finalidade 

compreender a dinâmica e relação familiar, entendendo quais são as principais expectativas 

relacionadas ao usuário de transtorno mental acerca do seu futuro. O presente estudo está sendo 

realizado junto a Universidade de Brasília, com a finalidade de Trabalho de Conclusão de Curso. Ao 

participar deste estudo o Sr. (Sra.) permitirá que o (a) pesquisador (a) faça perguntas sobre as relações, 

experiências e dinâmica familiar que existe com o portador do transtorno mental.   

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são de natureza direta, como 

constrangimento de participação nas entrevistas e evocação de memórias de sofrimento. Pode ainda 

provocar esforço cognitivo e/ou possível constrangimento pessoal por trazer a tona reflexões e 

emoções sobre as experiências vividas no processo de cuidado no âmbito da atenção à saúde mental, 

decorrente dos temas tratado ou do teor das questões. Os riscos indiretos são referentes à possibilidade 

de quebra de confidencialidade nas dinâmicas realizadas pelas entrevistas individuais. A equipe 

responsável pela execução da pesquisa e demais pesquisadores colaboradores estará atenta e procura 

minimizar os riscos reforçando o direito dos participantes de se recusar a responder qualquer questão 

percebida como constrangedora ou que trouxer lembranças de situação de sofrimento emocional. Os 

profissionais responsáveis pelo CAPS serão contatados, caso haja necessidade de atendimento 

individual das pessoas entrevistadas. Vale ressaltar que o CAPS funciona com agenda aberta para 

atendimento de usuários em situação de risco de sofrimento. A participação nesta pesquisa não 

infringe as normas legais e éticas os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o(a) 

pesquisador(a) e seu(sua) orientador(a) (e/ou equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua 

identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa. Ao 

participar desta pesquisa o Sr.(Sra.) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, se o(a) senhor(a) 

aceitar participar, estará contribuindo para melhorar a qualificação dos trabalhadores e usuários e 

familiares da rede de atenção Psicossocial, em especial os CAPS/RAPS, a promoção da autonomia dos 

usuários e a produção de ferramentas para a organização da gestão e a qualidade do processo de 

cuidado, de forma a melhorar o acesso nesses serviços., de forma que o conhecimento que será 

construído a partir desta pesquisa possa trazer reflexões acerca do assunto, onde pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, 

conforme previsto no item anterior.  
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O Sr.(Sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será 

pago por sua participação. 

O Sr. (Sra.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando 

em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o Sr.(Sra.). Sempre que quiser poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se 

necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Maria 

da Glória Lima, no Telefone: (61) 3340-6863 (NESP) / 31071711(ENF), em horário comercial, de 

segunda a sexta-feira/ 999728794 (disponível inclusive para ligação a cobrar), ou ainda, no e-mail: 

obsam.nespunb@gmail/ limamg@unb.br , ou pelo telefone da acadêmica Luana Santos 61992068944, 

ou ainda no e-mail: luanaoliversantos@hotmail.com. 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

da Saúde (CEP/FS) da Universidade de Brasília, sob o número de parecer 2.200.022. O CEP é 

composto por profissionais de diferentes áreas cuja função é defender os interesses dos participantes 

da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do participante da 

pesquisa podem ser esclarecidos pelo telefone (61) 3107-1947 ou do e-mail cepfs@unb.br ou 

cepfsunb@gmail.com, horário de atendimento de 10:00hs às 12:00hs e de 13:30hs às 15:30hs, de 

segunda a sexta-feira. O CEP/FS se localiza na Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Universitário 

Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília, Asa Norte. Além disso, como a Secretaria de Estado de 

Saúde é coparticipante desta pesquisa, este projeto também foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da SES/DF sob o número de parecer 2.270.086. As dúvidas em relação à assinatura do TCLE 

ou os direitos do participante de pesquisa podem ser obtidos por meio do telefone: (61) 3325-4955. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi uma via deste 

termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados 

obtidos neste estudo. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa: 

___________________________ 

Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Luana de Oliveira Santos 

mailto:limamg@unb.br
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 ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM 

 

Universidade de Brasília - UnB 

Faculdade de Ciências da Saúde -  FS/ Departamento de Enfermagem – ENF 

Núcleo de Estudos em Saúde Pública – NESP 

Observatório de Políticas de Atenção à Saúde Mental no Distrito Federal – OBSAM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DE 

VOZ PARA FINS DE PESQUISA 

Eu, ______________________________________ autorizo a utilização da minha imagem e 

som de voz, na qualidade de participante de pesquisa do projeto de pesquisa intitulado 

“Expectativas dos familiares de usuários com transtornos mentais em tratamento no CAPS 

acerca do seu futuro.”, sob responsabilidade da pesquisadora Maria da Glória Lima vinculada 

ao núcleo de Estudos em Saúde Pública do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares 

da Universidade de Brasília. 

 Minha imagem e som de voz podem ser utilizados apenas para análise por parte da 

equipe de pesquisa. Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem e /ou som 

de voz por qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas 

atividades vinculadas ao ensino e a pesquisa explicitadas acima. Tenho ciência também de 

que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens e ao som de voz 

são de responsabilidade do(a) pesquisador(as) responsável. 

 Deste modo, declaro, que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de 

pesquisa, nos termos acima descrito, da minha imagem e som de voz. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, um ficará com o(a) pesquisador(a) 

responsável pela pesquisa e a outra com o (a) senhor(a). 

               Assinatura do (a) participante 

           ___________________________________________________ 

                   Nome e Assinatura do(a) pesquisador(a) 

            ___________________________________________________ 

Brasília, ____ de _____________ de ____________. 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP UNB  
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP FEPECS 
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