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RESUMO 

 

Introdução: A esquizofrenia é doença mental crônico-degenerativa, em que o 
paciente apresenta dificuldades para o autocuidado. O sucesso da terapêutica 
medicamentosa é comprometido porque muitos pacientes com esquizofrenia não 
aderem ao tratamento. A não-adesão à medicação antipsicótica está associada a 
pior prognóstico. As orientações recentes sobre o tratamento deste transtorno 
recomendam que o conhecimento da doença e do seu tratamento, além de outras 
estratégias como as intervenções psicossociais centradas na pessoa, devem ser 
fornecidas a estes indivíduos (e/ou seus familiares) com o objetivo de potencializar a 
adesão ao tratamento medicamentoso. Objetivo: Analisar a participação da família 
de indivíduos com esquizofrenia no processo de adesão ao tratamento 
medicamentoso em um ambulatório de um hospital da cidade de Salvador-BA. 
Método: O estudo foi elaborado utilizando o método qualitativo, de caráter descritivo 
analítico. Participaram 05 pares (familiares e pacientes com diagnóstico de 
esquizofrenia, conforme Classificação Internacional das Doenças (CID-10)) maiores 
de 18 anos. O trabalho de campo foi realizado no período de julho a setembro de 
2018. Considerações finais: O estudo aponta uma adesão parcial, pois os 
pacientes desconheciam o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico, por 
outro lado, demonstra a família como agente facilitador do processo de adesão por 
ser um incentivador do autocuidado, acompanhar o itinerário terapêutico e a 
administração de medicamentos. Portanto, os sofrimentos decorrentes da 
convivência com um transtorno mental crônico e com o seu tratamento 
medicamentoso requer apoio da família A promoção da adesão através da 
participação da família necessita de reconhecimento e intervenção sobre um 
conjunto de dificuldades, sofrimentos e limitações abordadas no presente estudo. 
 
Palavras-chave: Esquizofrenia.  Adesão ao tratamento. Família. Antipsicóticos.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Schizophrenia is a chronic disease that causes the disorganization of 
thought or consciousness. The success of drug therapy is compromised because 
many patients with schizophrenia do not adhere to treatment. Non-adherence to 
antipsychotic medication is associated with worse prognosis. Recent guidelines on 
the treatment of this disorder recommend that knowledge of the disease and its 
treatment, in addition to other strategies such as psychosocial interventions centered 
on the person, should be provided to these individuals (and / or their families) in 
order to adherence to drug treatment. Objective: To analyze the participation of the 
family of individuals with schizophrenia in the process of adherence to drug treatment 
in an outpatient clinic of a hospital in the city of Salvador-BA. Method: The study was 
elaborated using the qualitative method, with descriptive analytical character. 
Participants were 05 pairs (relatives and patients diagnosed with schizophrenia 
according to the International Classification of Diseases (ICD-10)) over 18 years of 
age. Fieldwork was carried out from July to September 2018. Final considerations: 
The study indicates partial adherence, since the patients were unaware of the drug 
treatment prescribed by him, on the other hand demonstrates the family as an agent 
facilitator of the adhesion process for being an incentive for self-care, accompanying 
the therapeutic itinerary and medication administration. a chronic mental disorder and 
its drug treatment requires support from the family The promotion of adherence 
through family participation requires recognition and intervention on a set of 
difficulties, sufferings and limitations addressed in the present study. 
 

Keyword: Schizophrenia. Treatment Adherence. Family. Antipsychotic Agents. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Para apresentar meu presente estudo, gostaria de compartilhar minha 

experiência profissional e familiar.  

Em 1993, após a graduação em farmácia, tive a oportunidade de trabalhar em 

um hospital psiquiátrico, estabelecendo meu primeiro contato com a prática 

profissional. Além do hospital psiquiátrico, como trabalho voluntário desde a minha 

infância, eu frequentava com meus pais uma instituição religiosa que prestava 

assistência às famílias em condições de vulnerabilidade com foco na 

ressocialização. 

Diante dos desafios que as experiências vivenciadas no decorrer dos anos 

me colocaram, decidi ingressar no mestrado desta importante instituição de ensino, 

com interesse de agregar conhecimentos especializados à minha formação e ao 

exercício profissional.  

Em relação a minha história familiar, vivenciamos o adoecimento de meu pai   

com intensidade em relação a complexidade e ao tempo de curso da doença e a 

certeza de um triste desfecho. 

Em junho de 2013, meu pai foi hospitalizado. No período de investigação 

diagnóstica, nós, eu juntamente com minhas irmãs e minha mãe, estivemos a frente 

do cuidado, levando-o e acompanhando-o. Durante a internação, nos organizamos 

para acompanhá-lo as vinte e quatro horas. Recebemos o diagnóstico de Mieloma 

Múltiplo e um prognóstico de 6 meses de vida. Em 2017, em mais uma internação, 

meu pai foi diagnosticado com neoplasia intestinal, sem condições de cirurgia 

decidimos pelo cuidado paliativo acompanhado por uma equipe multiprofissional e 

por nós. 

 Relato sobre o meu percurso profissional e adoecimento de meu pai, 

apresentando repertório sobre o meu envolvimento com famílias que tem entre seus 

membros, um que está em tratamento de doença grave e crônica e o provimento de 

cuidados. 

 Semelhante à minha família, as famílias de pacientes com esquizofrenia 

vivem dias de intenso sofrimento e angústia.  
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2 INTRODUÇÃO 

  

Estudos epidemiológicos demostram que vinte milhões de pessoas sofrem 

com algum tipo de doença mental no mundo e que este número vem aumentando 

principalmente nos países em desenvolvimento (GONÇALVES; KAPCZINSKI, 2008). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2001), no relatório para 

saúde mental, uma em cada quatro famílias possui um membro com perturbação 

mental ou comportamental. Segundo a Academia Americana de Psiquiatria da 

Infância e da Adolescência e a OMS - Região Europeia, uma em cada cinco crianças 

apresenta problemas de saúde mental, alertando para a tendência de aumento no 

decorrer dos anos (AMARO, 2003). 

A OMS (2008) definiu a saúde mental como resultado do estado de equilíbrio 

entre uma pessoa e o seu meio sociocultural. Este estado garante ao indivíduo a sua 

participação laboral, intelectual e social para alcançar um bem-estar e alguma 

qualidade de vida, e assim, contribuir para a sociedade na qual está integrado.  

A doença mental inclui perturbações e desequilíbrios mentais, disfunções 

associadas a sintomas e doenças mentais diagnosticáveis, como a esquizofrenia. 

Esta é caracterizada por profundas alterações na cognição e emoções, muitas vezes 

resulta na perda progressiva do autocuidado e funcionamento social nos indivíduos 

afetados.  

Estudos indicam prevalência mundial aproximada de 1% da população. Em 

uma revisão foi encontrada prevalência de 0,92% para homens e 0,9% para 

mulheres (MURRAY; LOPEZ, 1996). Uma alta prevalência de esquizofrenia tem sido 

encontrada em pequenas regiões centrais e do norte da Europa, em algumas 

comunidades isoladas da América do Norte e em populações vivendo à margem do 

mundo industrializado, tais como indígenas no Canadá e Austrália (OMS,1998).  

Os estudos epidemiológicos realizados no Brasil encontraram estimativas de 

incidência e prevalência compatíveis com as observadas em outros países, de 

acordo com a revisão mundial realizada pela OMS (OMS, 2001). 

A causa da esquizofrenia não é bem definida devido a sua complexidade, 

porém há uma variedade de hipóteses etiológicas: Hipótese serotonérgica; Hipótese 

glutamatérgica; Hipótese genética; Hipótese dopaminérgica. A hipótese 

dopaminérgica possui maior destaque, uma vez que a administração de fármacos 
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utiliza esta via, e considerado o tratamento eficiente deste transtorno mental 

(MOGHADDAM; JAVITT, 2012). 

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), a 

esquizofrenia é caracterizada por alterações do pensamento e percepção, por afetos 

inadequados ou embotados. A consciência e a capacidade intelectual permanecem, 

porém, existe a possibilidade de evolução do déficit cognitivo. Os fenômenos   

psicopatológicos são os mais importantes, dentre eles: o eco, a imposição, o roubo 

do pensamento ou a difusão do pensamento, ideias delirantes do controle, influência 

ou passividade, alucinações auditivas que comentam ou discutem com o paciente na 

terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos.  

 As abordagens atuais para tratamentos da esquizofrenia demonstram que o 

uso restrito do modelo biológico é inadequado. Embora o tratamento 

psicofarmacológico seja essencial e considerado o pilar para controle dos sintomas, 

existem várias limitações, como efeitos adversos frequentes (sintomas 

extrapiramidais são próprios dos  tratamentos de primeira geração, principalmente 

os derivados das butirofenonas) e a recusa ou descumprimento da terapia 

medicamentosa, que reduz a eficácia do mesmo (CHIEN; YIP, 2013).  

As orientações recentes sobre o tratamento deste transtorno recomendam 

que o conhecimento da doença e do seu tratamento, além de outras estratégias 

como as intervenções psicossociais centradas na pessoa, devem ser fornecidas a 

estes indivíduos (e/ou seus familiares) com o objetivo de potencializar a  aceitação e 

a satisfação com os tratamentos (BUCHANAN et al., 2010). Desta forma, nesta 

abordagem, os profissionais de saúde devem trabalhar em parceria com pacientes e 

seus familiares, oferecendo tratamento, educação, apoio e cuidados psicossociais. 

Devido a cronicidade desta doença, o tratamento medicamentoso é 

prolongado e este se dá, principalmente, pela utilização de antipsicóticos. Há 

consenso no campo da saúde mental de que os antipsicóticos podem ser eficazes 

para o controle da esquizofrenia na maioria dos pacientes. Estes medicamentos 

podem atenuar os sintomas como alucinações, ideias delirantes, agitação, 

agressividade, insônia e aumentar a adaptação psicossocial do paciente e melhorar 

o seu bem-estar subjetivo (FALKAI et al., 2007). 

Os principais antipsicóticos utilizados são classificados de típicos ou atípicos. 

Os antipsicóticos típicos (Haloperidol, Clorpromazina, Flufenazina) foram os 
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primeiros a serem descobertos e atuam como antagonistas dos receptores D2 de 

dopamina e demonstram alta efetividade no controle dos sintomas positivos da 

esquizofrenia (alucinações, ideias delirantes). Os antipsicóticos atípicos (Olanzapina, 

Risperidona, Quetiapina, Clozapina) agem como antagonistas dos receptores de 

dopamina e na neurotransmissão serotoninérgica, acarretando o controle dos 

sintomas positivos (KANE; CORRELL, 2010). 

Embora as diretrizes atuais para o tratamento da esquizofrenia recomendem 

que o antipsicótico é essencial para o tratamento de manutenção a longo prazo, a 

adesão aos protocolos recomendados é um dos grandes desafios no tratamento da 

esquizofrenia. A não adesão a esta classe de medicamentos é um fator preditor para 

re-hospitalização e recaída (HADDAD; BRAIN; SCOTT, 2014) e afeta mais de um 

terço dos pacientes com esquizofrenia por ano. 

A adesão ao medicamento encontra-se num espectro que varia de indivíduos 

que não tomam o medicamento, apesar de concordar com a prescrição médica, e 

aqueles que tomam rigorosamente conforme as recomendações. Entre esses dois 

extremos estão os pacientes que mostram diferentes graus de adesão, tomando 

algum medicamento, por algum tempo, mas não consistentemente conforme 

prescrito. Isso é chamado de adesão parcial, e inclui aqueles que constantemente 

perdem doses regularmente e aqueles que passam por ciclos de diferentes níveis de 

adesão ao longo do tempo, por exemplo, tomando 100% dos medicamentos durante 

uma recaída, mas reduzindo gradualmente a ingestão quando há remissão dos 

sintomas (HADDAD; BRAIN; SCOTT, 2014).         

As razões para a não adesão são complexas, incluindo fatores pessoais, 

como percepções precárias, crenças de saúde e recusa do medicamento. Existem 

ainda aspectos relacionados ao tratamento, como fraca eficácia, efeitos colaterais 

relacionados ao medicamento, interferência dos efeitos dos medicamentos nos  

objetivos de vida, regime de tratamento complicado, bem como fatores sociais como 

o constrangimento/estigma sobre a doença e a falta de apoio social (POTKIN et al., 

2013). 

Adesão ao tratamento é, portanto, um processo que depende de diversos 

fatores que se baseiam na união entre quem cuida e quem é cuidado, e tem relação 

com a periodicidade, a continuidade e a consistência na relação com o cuidado em 

busca da saúde. Assim, a relação entre profissional , paciente e sua família é um 
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fator que contribui para a estruturação e solidificação do processo, motivo  pelo qual 

deve ser considerado para que se efetue (MARIA; RIBEIRO, 2005). 

As diretrizes de desinstitucionalização, corresponsabilidade e vinculação entre 

usuário, comunidade e sistema profissional são algumas das bases da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (RPB). Com o redirecionamento do modelo de Saúde mental 

no Brasil, as famílias, junto a seus membros em situação de adoecimento psíquico, 

assumem um lugar de destaque, em um espaço de cuidados também a partir do 

trabalho da equipe de saúde mental (BESSA; WAIDMAN, 2013). A família passou a 

ser corresponsável pela busca, encaminhamento do doente ao médico, hospital, ou 

serviço de saúde, por seu tratamento medicamentoso, como também acompanhar a 

sua reabilitação (VILLARES; REDKO; MARI, 1999).  

A família, em sua grande maioria, ao se defrontar com a doença mental, 

sente-se desprotegida e constata o abalo causado no seio familiar. A sobrecarga 

familiar compreende características econômicas, práticas e emocionais aos quais 

familiares se submetem. Essa sobrecarga poderá se manifestar subjetivamente ou 

objetivamente, sendo que a forma objetiva se refere às implicações negativas da 

presença do familiar adoecido, como adição de tarefas, aumento dos custos, 

vulnerabilidade do relacionamento interpessoal e as mudanças das atividades 

diárias. A sobrecarga subjetiva refere-se à percepção da família em relação ao 

membro familiar adoecido, como também o compromisso pelos cuidados com o 

mesmo (ELOIA et al., 2014). 

Considerando a importância da adesão ao tratamento medicamentoso para o 

manejo da esquizofrenia, e os familiares como corresponsáveis pela etapa final da 

terapêutica medicamentosa no tratamento de pessoas com este transtorno, o 

objetivo deste estudo foi analisar a participação da família no processo de adesão ao 

tratamento farmacológico com antipsicóticos em pacientes ambulatoriais com esta 

doença. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

 

Na dimensão prática, este estudo é relevante, pois reconhece que a família 

constitui um lugar favorável para a prática do cuidado, portanto, necessita ser 

incluída de forma efetiva nos debates sobre a assistência ao paciente com 
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esquizofrenia como parte colaborativa e aliada. Neste sentido, o conhecimento e 

análise das informações coletadas neste estudo podem ser utilizados pelas equipes 

de saúde para o desenvolvimento de estratégias e intervenções mais eficazes para 

o atendimento das necessidades dos familiares em relação a sua atuação no plano 

terapêutico da pessoa com esquizofrenia.  

Como contribuição teórica, estudos como estes são relevantes, pois apesar 

da constatação da existência de importantes pesquisas internacionais sobre este 

tema, seguindo abordagem qualitativa, percebe-se uma lacuna na literatura 

nacional, tendo em vista que a grande maioria dos estudos referentes a adesão ao 

tratamento são orientação quantitativa. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a participação da família de indivíduos com esquizofrenia no 

processo de adesão ao tratamento medicamentoso em um ambulatório de um 

hospital da cidade de Salvador-BA.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os principais fatores que facilitam ou dificultam o processo de 

adesão ao tratamento medicamentoso no cuidado à pessoa com 

esquizofrenia; 

 Descrever o conhecimento do familiar sobre a doença e o plano terapêutico 

medicamentoso proposto; 

 Discutir como as orientações técnicas ofertadas pela equipe e o suporte social 

influenciam na participação da família no processo de adesão ao tratamento 

medicamentoso. 
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4 ESQUIZOFRENIA: EPIDEMIOLOGIA, REPERCUSSÕES E TRATAMENTOS 

 

4.1 HISTÓRIA DA ESQUIZOFRENIA 

 

O histórico conceitual da esquizofrenia data do final do século XIX e da 

descrição da demência precoce por Emil Kraepelin. Outro cientista que teve 

importante influência sobre o conceito atual de esquizofrenia foi Eugen Bleuler. 

Kraepelin (1856-1926) elaborou uma classificação de transtornos mentais que 

se baseava no modelo médico. Sua intenção era descrever a existência de doenças 

com etiologia, sintomatologia, curso e resultados comuns. Ele chamou uma dessas 

entidades de demência precoce, porque começava no início da vida e quase 

invariavelmente levava a problemas psíquicos. Seus sintomas característicos 

incluíam alucinações, perturbações em atenção, compreensão e fluxo de 

pensamento, esvaziamento afetivo e sintomas catatônicos. 

Em 1911, Eugen Bleuler (1857-1939) renomeou a doença esquizofrenia 

(BLEULER, 1950) e publicou Demência precoce ouder Gruppe der Schizophrenien 

(BLEULER, 1986). O título refere-se à heterogeneidade de pessoas com 

esquizofrenia e a seus famosos "quatro A", ou seja, Autismo (abstinência), 

Ambivalência (falta de direção e motivação), distúrbios da associação (distúrbio do 

pensamento, ou seja, associações ou significados diferentes ligados às palavras) e 

Afeção afetiva (distúrbios do humor). Este é o primeiro relatório sobre a importância 

do funcionamento psicossocial na esquizofrenia. Nenhum destes sintomas é, no 

entanto, obrigatório ou específico para o diagnóstico de esquizofrenia hoje. A 

abordagem de Bleuler foi substituída pela ênfase nos chamados sintomas positivos 

de esquizofrenia (delírios, alucinações, distúrbios do pensamento) devido à sua 

identificação fácil e confiável e capacidade de resposta ao medicamento 

antipsicótico. 

Ao contrário de Kraepelin, que passou sua vida de trabalho tratando pacientes 

crônicos internados sem recuperação à vista, Bleuler teve conversas extensas com 

pacientes com alta e parcialmente recuperados. Este poderia ter sido o início da 

compreensão da importância da construção de relacionamentos em cuidados 

psiquiátricos (BURNS, 2013). Ele foi capaz de capturar não apenas o curso e o 

resultado de uma variedade mais ampla do espectro de esquizofrenia, mas também 
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mais das várias apresentações clínicas. Bleuler apresentou uma visão mais otimista 

sobre o resultado na esquizofrenia.  

 

4.2 EPIDEMIOLOGIA DA ESQUIZOFRENIA 

 

A média de idade de início da doença é entre 18 e 25 anos em homens e 

entre 25 e 35 em mulheres (KAO; LIU, 2010). A incidência é definida como o número 

de novos casos de uma condição durante um determinado período de tempo com 

uma porcentagem da população. 

Em estudo conduzido em três grandes centros urbanos brasileiros - São 

Paulo, Brasília e Porto Alegre – a prevalência encontrada foi entre 0,2 e 2,0% 

(ALMEIDA FILHO et al., 1992). Em outra pesquisa, a incidência calculada através de 

dados relativos à primeira admissão hospitalar no período de um ano foi de 1,9 – 3,9 

por 10.000 habitantes, em homens, e de 1,8 – 3,2 por 10.000 habitantes, em 

mulheres (MARI; LEITÃO, 2000). 

Uma pesquisa foi desenvolvida em duas áreas da Região Metropolitana de 

Salvador-BA, sendo uma em uma zona marítima pobre e outra na zona industrial.  

Na primeira área a amostra foi de 828 crianças de 5 – 14 anos e 1.549 indivíduos 

acima de 14 anos; na segunda área, de 1.067 indivíduos, todos adultos.  A 

prevalência anual global foi de 23,2% que constituía de 1,6% de transtornos de 

desenvolvimento, 15,3% de desordens neuróticas e psicossomáticas, 2,5% de 

transtornos orgânicos cerebrais, 2,6% de retardo mental e 1,2% de outros 

diagnósticos de menor ocorrência (SANTANA; ALMEIDA FILHO; MARI, 1988). 

Um estudo nacional de coorte sueco (CRUMP et al., 2013) incluiu mais de 

8.000 pessoas com esquizofrenia seguidas por sete anos, sendo homens e 

mulheres, + 12 anos foram a óbito 12 anos antes do resto da população, sendo que 

a causa mortis não foi explicada por motivos não naturais (como suicídio e 

acidentes). A principal causa da mortalidade demasiadamente prematura neste 

estudo foi a doença isquêmica do coração e câncer.  

A falta de antipsicóticos também foi associada ao aumento da mortalidade no 

estudo de coorte sueco (CRUMP et al., 2013). Esses dados estão em consonância 

com os resultados de um estudo prévio de coorte de acompanhamento de 11 anos 

baseado em populações anteriores (TIIHONEN et al., 2009) de quase 67.000 



20 
 

pacientes finlandeses com esquizofrenia. Neste estudo, o tratamento a longo prazo 

com qualquer antipsicótico foi associado a menor mortalidade em comparação com 

o uso de nenhum.  

Após o transtorno cardiovascular, o suicídio é a segunda causa mais comum 

de mortalidade na esquizofrenia (OSBY et al., 2000), mas a contribuição do suicídio 

para a mortalidade varia dependendo do tipo de estudo, da idade da coorte do 

estudo e do período de seguimento (BUSHE; TAYLOR; HAUKKA, 2010). Uma 

recente revisão sistemática da literatura (POPOVIC et al., 2014) descobriu que o 

risco de suicídio na esquizofrenia estava principalmente relacionado a sintomas 

afetivos, tentativas de suicídio anteriores e número de hospitalizações psiquiátricas. 

Fatores de risco adicionais foram: idade mais jovem, sexo masculino, fase inicial da 

doença, ter um primeiro episódio mais tarde na vida, abuso de substâncias e 

proximidade com o tempo de alta. Além disso, a mortalidade por suicídio pode ser 

considerada alta, pois cerca de 25% das mortes indeterminadas ou acidentais são 

suicídios (ALLEBECK et al.,1996). 

 

4.3 O CUSTO DA INCAPACIDADE NA ESQUIZOFRENIA 

 

A OMS utiliza um indicador que expressa em uma medida única as 

consequências fatais e não fatais de determinada condição, chamada Anos de Vida 

Ajustado por Incapacidade (AVAI). O AVAI referente a um transtorno é a soma dos 

anos de vida perdidos em virtude da mortalidade precoce (AVP) e os anos de vida 

perdidos em virtude da incapacidade pela doença.  

Em uma revisão européia, a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos 

estavam entre os transtornos mentais mais caros, com os maiores custos anuais ao 

longo da vida (GUSTAVSSON et al., 2011). A taxa de desemprego para pacientes 

com esquizofrenia foi de quase 90%, sendo uma consequência do comprometimento 

mental de curto e longo prazo, sendo considerada uma grande carga emocional, 

financeira e social para os pacientes e suas famílias.  

Os custos relatados da esquizofrenia variam dependendo dos métodos 

utilizados e das despesas incluídas. Em um relatório da OMS (HEINZ; DESERNO; 

REININGHAUS, 2013), o custo acumulado da esquizofrenia foi de 39,0%, um custo 

maior do que, por exemplo, guerra (32,9%) ou acidentes rodoviários (19,6%). Em um 
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recente estudo sueco (EKMAN et al., 2013), que combinou dados de registro 

hospitalar com dados de registro nacional, foi encontrado um custo médio anual (em 

2008) de 42.700 € por paciente com esquizofrenia. Para cuidados de saúde mental 

comunitários foi acrescentado um custo adicional de 12.400 €, com um custo total de 

55.100 €. Melhorar o funcionamento psicossocial do paciente e evitar 

hospitalizações seria, de acordo com os autores, não só reduzir o sofrimento e o 

peso do paciente e familiares ou outros cuidadores informais, mas cortar 

diretamente os custos societários da esquizofrenia (PEREZ et al, 2018). 

Em relação ao Brasil, a recaída na esquizofrenia custou R$ 1,07 bilhões em 

2013, sendo dos quais cada paciente representou um gasto médio de R$12.108,00 

e acarretou uma perda de 34.975 anos de vida ajustados pela incapacidade (AVAI). 

O que corresponde a uma perda no valor de R$ 12,65 bilhões no capital da saúde 

(TAY-TEO et al., 2014). 

 

4.4 FISIOPATOLOGIA E ETIOLOGIA DA ESQUIZOFRENIA  

 

As teorias sobre a fisiopatologia da esquizofrenia estão baseadas nas 

anormalidades na neurotransmissão. Desse modo, a maioria delas concentram-se 

em um excesso ou deficiência de neurotransmissores, incluindo dopamina, 

serotonina e glutamato. Outras teorias implicam aspartato, glicina e ácido gamma-

aminobutírico (GABA) como parte do desequilíbrio neuroquímico da esquizofrenia 

(BÓKKON; ANTAL, 2011). 

Ademais, acredita-se que a atividade anormal em locais de receptores de 

dopamina (especificamente D2) está associada a muitos dos sintomas da 

esquizofrenia. Foram descritas quatro vias dopaminérgicas.  A via nigroestriatal se 

origina na substância negra e termina no núcleo caudado. Os baixos níveis de 

dopamina nesta via são pensados para afetar o sistema extrapiramidal, levando a 

sintomas motores.  A via mesolímbica, que se estende da área tegmental ventral 

(VTA) para áreas límbicas, pode desempenhar um papel nos sintomas positivos da 

esquizofrenia na presença de excesso de dopamina. A via mesocortical se estende 

desde o VTA até o córtex. Os sintomas negativos e os déficits cognitivos na 

esquizofrenia são pensados por serem causados por baixos níveis de dopamina 

mesocortical. A via tuberundofundibular viaja do hipotálamo para a glândula 
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pituitária. Uma diminuição ou bloqueio da dopamina tuberoinfundibular resulta em 

níveis elevados de prolactina e, como resultado, amenorreia e libido reduzida 

(BRISCH, 2014). 

A hipótese da serotonina para o desenvolvimento da esquizofrenia surgiu 

como resultado da descoberta de que a dietilamida do ácido lisérgico (LSD) 

aumentou os efeitos da serotonina no cérebro. Pesquisas subsequentes levaram ao 

desenvolvimento de compostos de drogas que bloquearam os receptores de 

dopamina e serotonina, em contraste com medicamentos mais antigos, que 

afetaram apenas receptores de dopamina. Verificou-se que os compostos mais 

recentes eram eficazes para aliviar os sintomas positivos e negativos da 

esquizofrenia (GEYER, 2009). 

Mais uma hipótese para os sintomas da esquizofrenia aponta a atividade do 

glutamato, o principal neurotransmissor excitatório no cérebro. Esta teoria surgiu em 

resposta à descoberta de que a fenilciclidina e a cetamina, dois antagonistas de 

NMDA/glutamato não competitivos, induzem sintomas semelhantes a 

esquizofrenia. Isso, por sua vez, sugeriu que os receptores de N-metil D-Aspartato 

(NMDA) são inativos na regulação normal dos neurônios dopaminérgicos 

mesocorticais e apontaram para uma possível explicação de porque os pacientes 

com esquizofrenia apresentam sintomas negativos, afetivos e cognitivos 

(MOGHADDAM; JAVITT, 2012).  

No entanto, a etiologia da esquizofrenia está longe de ser totalmente 

esclarecida, mas estudos apontam que os fatores genéticos podem estar associados 

à vulnerabilidade e ao transtorno (isto é, eles representam fatores de risco) na 

presença de influências ambientais negativas que se propõem a denominação de 

variantes de plasticidade, uma vez que moderam a suscetibilidade às influências 

ambientais negativas e positivas (SCHUBERT et al., 2014). No entanto, como em 

outros transtornos mentais complexos, presume-se que o desenvolvimento da 

esquizofrenia está associado a interações complexas entre vários outros fatores de 

risco, dentre eles ambientais e a exposição a experiências traumáticas precoce, que 

em conjunto influenciam as mudanças duradouras do desenvolvimento neurológico 

nos circuitos neurais e nas vias neurais do sistema nervoso central (SNC), alterando 

a homeostase. Quando esses fatores superam mecanismos de proteção, nos 

indivíduos vulneráveis, ocorre o desenvolvimento da esquizofrenia. Dessa forma, a 
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predisposição genética, de acordo com estímulos ambientais negativos, 

desencadeará o desenvolvimento da esquizofrenia, entretanto, por outro lado, sem 

estímulos ambientais adversos, a predisposição genética por si só não será 

responsável pelo desenvolvimento da doença (PERKOVIC et al., 2017) 

Carlborg et al. (2010) aponta como fatores relevantes no desenvolvimento da 

doença a hereditariedade, as complicações obstétricas (asfixia e prematuridade), a 

idade avançada do pai, infecções virais na fase pré-natal, infecções ao nível do 

sistema nervoso central ocorridas na infância, a migração populacional e 

crescimento em ambiente urbano, o consumo de drogas, as alterações significativas 

nas relações precoces da infância e na dinâmica intrafamiliar, bem como 

acontecimentos de vida considerados traumáticos. 

Normalmente, o início da esquizofrenia ocorre no final da adolescência, entre 

os 18 e os 25 anos de vida nos homens e no fim da segunda década de vida nas 

mulheres. O aparecimento tardio desta doença, depois dos 40 anos de idade, 

embora raro, é mais frequente nas mulheres, comparativamente aos homens, 

conforme descrito; sendo que nos homens verifica-se uma forma mais grave da 

doença com mais sintomas negativos e menor probabilidade de recuperação plena 

(PICCHIONI; MURRAY, 2007).  

 

4.5 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA ESQUIZOFRENIA 

 

O diagnóstico de esquizofrenia sofreu alterações relevantes na versão do 

DSM-5 (Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais). O critério 

que define a sintomatologia característica (Critério A) continua requerendo a 

presença de no mínimo dois, dos cinco sintomas para ser preenchido, mas com a 

condição que pelo menos um deles seja positivo (delírios, alucinações ou discurso 

desorganizado). A divisão da esquizofrenia em subtipos: paranoide, desorganizada, 

catatônica indiferenciada e residual foi abandonada porque os mesmos 

apresentavam pouca validade e não refletiam diferenças quanto ao curso da doença 

ou resposta ao tratamento (ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2014). 

Além disso, o DSM-5 afirma que, para justificar um diagnóstico de 

esquizofrenia, o paciente também deve exibir um nível reduzido de funcionamento 

em relação ao trabalho, relações interpessoais ou autocuidado (APA, 2013). 
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Também deve haver sinais contínuos de esquizofrenia durante pelo menos seis 

meses, incluindo o período de um mês de sintomas de fase ativa acima 

mencionados (APA, 2013). Para a relização de um diagnóstico diferencial 

abrangente de esquizofrenia é necessário distingui-la de outras condições mentais, 

como transtorno depressivo maior com psicótico ou características catatônicas; 

transtorno esquizoafetivo; esquizofreniforme desordem; transtorno obsessivo-

compulsivo; corpo dismórfico desordem; e distúrbio de estresse pós-traumático. Esta 

diferenciação baseia-se em um exame cuidadoso da duração da doença, na 

observação da ocorrência de sintomas positivos e negativos. Além disso, o clínico 

deve confirmar se os sintomas apresentados não são resultado de abuso de 

substâncias ou outra condição médica (APA, 2013). 

Estudos demonstram que antipsicóticos são os medicamentos de eleição para 

tratamento da esquizofrenia. No entanto, a associação de outras classes 

farmacológicas, como estabilizadores do humor e antidepressivos, não é incomum. 

O antipsicótico mais adequado deve ter um número de características, tais como: 

eficácia clínica, rápido início de ação, poucos efeitos adversos, entre outros 

(LEHMAN et al., 2010). 

Embora os tratamentos farmacológicos estejam disponíveis para os pacientes 

que têm esquizofrenia, existem diferenças de mecanismo de ação, eficácia e efeitos 

adversos, portanto, dentro dos critérios de seleção dos antipsicóticos, a minimização 

dos efeitos adversos a redução do número de medicamentos se faz primordial, 

inclusive para a familiarização do médico com as peculiaridades desses compostos 

e ajuste das doses (SILVA, 2006).  

Na intervenção farmacológica os medicamentos antipsicóticos têm 

demonstrado eficácia na diminuição ou eliminação de sintomas como: delírios, 

alucinações e o pensamento desorganizado. Dentro dos fármacos antipsicóticos 

existem os de primeira geração, que se mostram mais eficazes na diminuição dos 

sintomas positivos, mas pouco eficazes nos sintomas negativos e cognitivos. Estes 

apresentam como efeitos secundários adversos a síndrome extrapiramidal 

(SHIRAKAWA, 2000). 

Os sintomas negativos da esquizofrenia incluem a diminuição da expressão 

emocional, avolição, anedonia, alogia e isolamento social (BUCHANAN, 2007). Há 

provas conclusivas de que os sintomas negativos contribuem significativamente para 
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a morbidade a longo prazo e um mau resultado funcional. Ao mesmo tempo, os 

tratamentos atualmente disponíveis têm, na melhor das hipóteses, um impacto 

modesto sobre os sintomas negativos. Assim, os sintomas negativos são 

considerados como tendo alta prioridade no desenvolvimento do tratamento 

(KAISER; HEEKEREN; SIMON, 2011). 

Os sintomas positivos são caracterizados pelo excesso de distorções dos 

processos mentais, como por exemplo, alucinações, delírios e fala ou 

comportamento desorganizado. Alucinações se caracterizam pela alteração da 

percepção. A mais comum é a auditivas, porém podem ocorrer todas as outras 

modalidades, como visuais, gustativas ou olfativas, por exemplo. Os delírios são as 

alterações do pensamento. Os delírios podem ser de perseguição (os indivíduos 

acreditam que são vítimas de conspirações); de referência (os indivíduos atribuem 

um significado pessoal às ações, observações e declarações de outra pessoa, e a 

objetos ou eventos, quando, na verdade, não existe tal significado); de controle 

(indivíduos sentem que uma força externa manipula seus pensamentos), dentre 

muitos outros (CAMARENA et al., 2012). 

A síndrome extrapiramidal ocorre devido a ação medicamentosa na via nigro-

estriatal, podendo ocorrer uma oscilação entre as atividades dopaminérgicas e 

colinérgicas (DAMÁSIO; CARVALHO, 2011), sendo caracterizada: 

1. Reação distônica aguda; 

2. Parkinsonismo medicamentoso; 

3. Acatisia; 

4. Discinesia tardia; 

5. Síndrome neuroléptica maligna. 

Os fármacos antipsicóticos de segunda geração, por sua vez, demonstram 

maior eficácia na diminuição dos sintomas negativos, alterações cognitivas, 

prevenção de recaídas, melhorias na capacidade funcional e qualidade de vida da 

pessoa com esquizofrenia, sendo que apresentam menor probabilidade de 

desenvolvimento de síndrome extrapiramidal (FALKAI et al., 2006). 

No entanto, estes resultam em outros efeitos adversos como o ganho de 

peso, hipotensão ortostática, maior alteração da pressão arterial sistólica do que a 

pressão diastólica (existe tolerância a este efeito durante algumas semanas). Estes 

fármacos produzem também diminuição da transpiração, boca seca, prisão de 
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ventre, taquicardia, retenção urinária e prejudicam a memória devido à sua atividade 

anticolinérgica (OLIVEIRA, 2000). 

Outro efeito adverso severo é a síndrome maligna neuroléptica (NMS), que é 

uma condição de emergência que pode surgir como resultado da administração de 

potentes agentes psicotrópicos. Sua fisiopatologia ainda não está clara. Inclui os 

seguintes sintomas: rigidez muscular, hiperpirexia, desequilíbrio do sistema nervoso 

autônomo, distúrbios mentais (principalmente como delírio) e mudanças metabólicas 

anormais. Em casos atípicos, que são considerados associados ao uso de agentes 

de baixa potência, a rigidez pode ser mais suave ou mesmo ausente (ORUCH et al., 

2017). 

Dentre os antipsicóticos de segunda geração, a clozapina apresenta maior 

eficácia no tratamento dos sintomas positivos e negativos, sem efeitos secundários 

extrapiramidais, contudo, pode causar a agranulocitose (diminuição ou ausência de 

granulócitos/leucócitos granulosos no sangue) como efeito secundário raro, mas 

grave (OLIVEIRA, 2000). 

Os indícios da eficácia clínica da clozapina sobre os neurolépticos 

convencionais não se expressam apenas na melhora dos sintomas, mas também na 

reintegração do paciente à sociedade e ao trabalho, resultando em melhor qualidade 

de vida. As metanálises de Whalbeck et al. (1999) e de Chakos et al. (2001), 

condensando vários estudos randomizados, revelaram que a clozapina é, sem 

dúvida, o antipsicótico mais eficaz e seguro que os convencionais em pacientes com 

e sem Esquizofrenia Refratária (ER). 

Para a maior parte dos pesquisadores, o traço central da ER é a permanência 

de sintomas positivos moderados a graves. Alguns acreditam que outros aspectos 

da esquizofrenia devem ser levados em conta, tais como sintomas negativos e 

cognitivos, bem como a incapacidade de retornar ao melhor nível de funcionamento 

pré-mórbido (ELKIS; MELTZER, 2007). 

A não-adesão ao tratamento medicamentoso é um dos preditores mais 

importantes para a recaída, aumentando o risco cinco vezes mais em pacientes com 

primeiro episódio de esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo e levando a taxas de 

recaída de mais de 80% em 5 anos (KIRSCHNER et al., 2013). Os antipsicóticos 

administrados via parenteral e de ação prolongada, que podem ser aplicados em 
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intervalos de tempo de duas ou quatro semanas, vêm obter resultados positivos 

neste sentido (CARDOSO et al., 2006).  

Em relação a intervenção não farmacológica, esta implica uma atuação ao 

nível social, psicoterapêutico, psicoeducativo, familiar e ocupacional. É assim 

fundamental a reabilitação das pessoas com esquizofrenia no sentido de aumentar a 

sua autonomia, realização pessoal e qualidade de vida (SHIRAKAWA, 2000). 

O tratamento da esquizofrenia varia de acordo com a fase e a gravidade da 

doença, devendo ser individual e contínuo. Portanto, para obter uma adesão 

adequada ao regime medicamentoso, conforme a prescrição, é necessário que o 

indivíduo conheça a sua doença, entenda a necessidade de lidar com a mesma e 

seja capaz de enfrentar os fatores estressantes que podem acarretar o agravamento 

da mesma.  

Pelo entendimento da complexidade do processo e pela amplitude requerida 

no manejo da adesão e a relevância da participação da família no momento atual, 

faz-se oportuno analisarmos as políticas públicas adotadas para atenção aos 

usuários e suas famílias, sendo que as mesmas repercutem diretamente no sucesso 

da adesão. 

 

4.6 CONCEPÇÕES E POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL: DO MISTICISMO À 

CORRESPONSABILIZAÇÃO DO CUIDADO 

  

Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média a doença mental era um 

assunto reservado, estabelecido pelos hábitos da época e eram esclarecidos pela 

condição mística e imaginária. Na Grécia e Roma antigas os “loucos” de famílias 

privilegiadas eram cuidados em suas próprias casas, enquanto os loucos pobres 

perambulavam pelos campos ou mercados das cidades e viviam da filantropia 

pública. No entanto, na Idade medieval, os loucos andavam sem rumo, recebiam 

alimentos e eram considerados inocentes, entretanto, em época de “crise” social, 

foram vistos como “endemoniados” e, por isso, punidos. Por consequência, a 

loucura era considerada como fruto das forças sobrenaturais (MILLANI; VALENTE, 

2008).  

No início da Idade Moderna, com a decadência do trabalho manual e a 

chegada da indústria, seguida da época da manufatura, acontecem modificações 

https://www.sinonimos.com.br/endemoninhados/
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pertencentes à liberdade individual, contrária submissão ao trabalho e ao rearranjo 

do espaço urbano pelas correntes migratórias dos camponeses. Dessa forma, os 

loucos, os vagabundos e os mendigos, que viviam em liberdade, foram considerados 

seres problemáticos e excluídos do convívio social e enclausurados, anteriormente 

destinados aos presídios.  

A exclusão social baseada no modelo asilar continua no século XVII 

espelhando-se nos asilos de leprosos, ocupados posteriormente pelos loucos e 

demais indivíduos em situação de vulnerabilidade. Esses asilos se propagaram a 

partir de França, em toda Europa (FOUCAULT, 1979, p. 45) e apenas no final do 

século XVIII Philippe Pinel conferiu ao hospital uma característica de atendimento 

terapêutico. Sendo assim, desacorrentou os pacientes considerados como loucos, 

bem como fundou a psiquiatria como especialidade médica, através de uma 

nosografia sobre a loucura. A evolução da psiquiatria decorre pelo campo de 

observação de Pinel, devido a sua habilidade de lidar com as atitudes diferentes, 

comportamentos considerados como bizarros, os movimentos e olhares com o 

próximo (FOUCAULT, 2004). Sendo que, pela primeira vez, os loucos receberam 

cuidados psiquiátricos regulares (CAPONI, 2009). 

No Brasil, a política oficial de guarda e exclusão do doente mental inicia-se 

com a inauguração do Hospício Pedro II em 1852, no Rio de Janeiro, sendo a 

primeira instituição psiquiátrica brasileira (AMARANTE, 1994). A experiência 

brasileira sobre a loucura ocorre em três momentos unidos pelos diversos modos de 

atenção. Estes, entendidos como reflexões estratégicas, tais como: o organicista, o 

preventivista e o psicoterápico. O primeiro isolava no asilo o doente mental para 

fundamentar a psiquiatria como ciência. O segundo, de origem prevencionista, 

apoiado pelo Estado, busca a higienização dos espaços produtivos padronizando os 

indivíduos os quais passam a ser discriminados por raça, cor, produtividade e 

inabilidade à sociedade. O terceiro, na concepção psicoterápica, inicia-se com a 

medicina mental privada para acolher a família de classe média e seus 

procedimentos de assistência médica organizadas pelas classes profissionais de 

maior força produtiva (AMARANTE, 2000). 

As orientações de caráter político e conceitual foram experimentadas de 

formas diferentes para o processo de desinstitucionalização. Os Estados Unidos, a 

França e a Inglaterra elegeram uma linha, sendo que a Itália escolheu outra forma, 
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mais efetiva, onde paulatinamente os hospitais psiquiátricos foram substituídos por 

serviços substitutivos (AMARANTE, 2007).  

Sob influência do modelo italiano, no Brasil, a meta principal da assistência 

aos sujeitos com transtornos mentais graves, desde a década de 50 até o momento, 

tem sido transferir, de modo paulatino, o tratamento hospitalocêntrico dos mesmos 

para serviços substitutivos na comunidade. Neste período, tem-se reduzido o 

número de leitos dos hospitais psiquiátricos e, apesar das dificuldades encontradas 

como parcos recursos para implementação, erros na execução do projeto e a 

ausência de um acompanhamento sistemático dos pacientes, a 

desinstitucionalização produziu resultados importantes, dentre eles, a esperança de 

recuperação e ressocialização do indivíduo com transtorno mental (SCHEFFER; 

SILVA, 2014). 

No final da década de 70 houve a expansão do movimento da reforma 

psiquiátrica brasileira, impulsionada pelos movimentos sociais para a mudança do 

sistema psiquiátrico vigente. Fatores como as condições péssimas de trabalho, as 

denúncias de agressão, trabalho não remunerado e óbitos sem esclarecimento nas 

instituições psiquiátricas brasileiras de maior porte levaram a união dos 

trabalhadores da saúde mental para o enfrentamento destas situações. Desta forma, 

as várias mobilizações do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) 

originaram a reforma psiquiátrica (AMARANTE; TORRE, 2010). 

  Amorim e Dimenstein (2009) descrevem que o modelo de saúde mental 

brasileiro foi formulado com o objetivo de expansão e consolidação de uma rede de 

atenção extra-hospitalar capaz de reconhecer a singularidade dos sujeitos e a 

necessidade de um tratamento individualizado e o conhecimento dos recursos dos 

mesmos. Para Scarcelli (2011), a implantação da Reforma Psiquiátrica no Brasil não 

se resume ao término dos manicômios, e sim em um enorme processo que engloba 

transformações baseadas na inclusão do indivíduo nos serviços assistenciais por 

meio de medidas de proteção social e a suplantação de atitudes excludentes de uma 

sociedade individualista. Nesta mesma direção, Stockinger (2007) afirma que o 

movimento a Luta Antimanicomial não era o bastante, um dos seus pressupostos 

era trazer “louco” para a sociedade e fazê-lo conviver com o diferente dele.  

Amarante (1995) destaca que é necessário refletir sobre a 

desinstitucionalização, não somente como um processo substitutivo dos hospitais 
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para uma rede de atenção comunitária à saúde mental. Esses serviços substitutivos 

devem possuir caráter técnico, administrativo e assistencial. Sendo que a partir do 

momento que são assegurados os direitos do indivíduo com transtorno mental, o 

mesmo, antes excluído, torna-se um sujeito e não um objeto do saber psiquiátrico. 

A desinstitucionalização da loucura vem provocando  uma  necessidade 

premente de serviços assistenciais substitutivos que permeiam desde o serviço 

ambulatorial, cujo o papel é evitar o internamento compulsório e acompanhar o 

paciente egresso após a alta, até o sistema de pensão protegida, no qual o 

paciente possui um vínculo ocupacional e profissional fora da instituição, o sistema 

de hospital-dia, no qual o paciente é mantido no convívio familiar e permanece na 

instituição durante o dia para atividades terapêuticas, ocupacionais ou recreativas 

(FERREIRA et al., 2014). 

A constituição federal de 1988, respondendo as reivindicações  dos 

movimentos sociais que formaram a Reforma Sanitária, garante direitos às 

pessoas com transtornos mentais e suas famílias através do aumento dos serviços 

extra-hospitalares de atendimento, como Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Hospital Dia (HD), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Ambulatórios, leitos 

psiquiátricos em Hospital Geral, Redes de Apoio como Grupo de Autoajuda, 

Associações de usuários e familiares e Programa de Volta para Casa (BRASIL, 

2000; 2002). 

Neste novo contexto, a família passou a assumir papel indispensável na 

adesão ao tratamento farmacológico, sendo considerada a principal provedora de 

cuidados ao paciente, auxiliando na execução de atividades rotineiras, tais como, 

alimentação, higiene, administração de medicamentos e fornecimento de suporte. O 

reconhecimento da necessidade de participação familiar corresponde: a) à 

concepção contemporânea de família como uma integração de partes onde seus 

membros se inter-relacionam formando toda a teia familiar para o desenvolvimento 

dos seus papéis e b) à complexidade do processo de adesão ao tratamento 

medicamentoso num sistema planejado em rede (BORBA et al, 2011). 

Portanto, o amparo e o cuidado fornecido pelos familiares são um facilitador 

do processo de adesão ao tratamento e de melhora na qualidade de vida do 

indivíduo em sofrimento psíquico; dessa forma, é essencial que a família seja 

inserida neste contexto. No entanto, “a inserção” não depende exclusivamente da 
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vontade do familiar, e sim de uma demanda social e política, pois está diretamente 

ligada às circunstâncias de vida das famílias envoltas nessa missão (por exemplo: 

as condições econômicas destas famílias, seus dispositivos de subsistência e de 

sociabilidade, as redes de solidariedade que integram, suas possibilidades  afetivas, 

o autocuidado e política, posto que  também depende  dos serviços de saúde mental 

(à composição e o sentido de funcionamento desses, se existe, ou não, uma rede de 

cuidados, ao preparo e às formas de trabalho da equipe técnica etc.) (SCAZUFCA, 

2000) 

As condições impostas à família para a sua participação no tratamento e nos 

serviços substitutivos não correspondem às suas capacidades reais de execução. 

Incialmente, porque, viver com um familiar com transtorno mental suscita muitos 

questionamentos, inquietações, dúvidas, discriminações, desilusões e incertezas, 

sentimentos esses que consomem pouco a pouco a segurança da família, 

enfraquecendo-a emocionalmente e dificultando seu convívio social;  outro, porque 

ela é extensivamente sacrificada pelo Estado: pelo desamparo sofrido  por seus 

membros (pela ausência de trabalho, moradia digna; pelas agressões 

constantemente  sofridas; pela educação insuficiente e outros tantos desrespeitos de 

direitos), o que a fragilizou e impossibilitou que a mesma desenvolvesse as 

condições essenciais dentro deste papel; e, também, pelo abandono do estado em 

relação ao tratamento do indivíduo em sofrimento psíquico, transferindo à família a 

função, quase que exclusiva, de provimento desses cuidados (SANTIN et al., 2012). 

A família é essencial na adesão ao tratamento, mas, para que o cuidado 

possa ser efetivo, ela precisa ser amparada, cuidada e orientada, para estar 

confortável no exercício do cuidado. Assim, o enfoque na família necessita que se 

reconheça a necessidade do suporte e apoio a ela, a fim de que consiga responder 

às condições impostas (econômicas, temporais e sociais) perante o cuidado do 

familiar com transtorno mental. Portanto, faz-se necessária a adoção de um novo 

paradigma: a família precisa ser apoiada, protegida, cuidada e capacitada. Portanto, 

não basta enfatizar a importância da família sem lhe fornecer apoio e recursos 

necessários à sua inclusão, de fato, nos serviços substitutos (COVELO; MOREIRA, 

2015). 
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5 ADESÃO AO TRATAMENTO: UM PROCESSO COMPLEXO  

 

O adoecimento acarreta para o ser humano, em maior ou menor escala, 

angústia e tensão, podendo produzir instabilidade e desconforto. Em relação às 

doenças crônicas, de longa duração, a estabilidade está em viver e conviver de 

forma independente com esta condição, pois não há cura com medicamentos; como 

a própria expressão diz, elas são “remediadas, e quando tratadas como uma 

condição também crônica é passível de duas formas de dependência: a dos 

medicamentos e a do médico” (MELLO FILHO, 2000, p. 25). 

Neste sentido, o tratamento da pessoa com doença crônica deve beneficiar o 

ajustamento a esta circunstância e proporcionar mecanismos que permitam à 

mesma o conhecimento do seu processo de saúde/doença de forma a reconhecer, 

proteger e prevenir complicações, agravos e, acima de tudo, a mortalidade precoce. 

Nesta acepção, a adesão ao tratamento é incluída como um ponto significativo, de 

destaque para o êxito do cuidado o qual descreve um desafio para pacientes e 

profissionais (MARIA; RIBEIRO, 2005).  

A adesão pode ser considerada como o modo pelo qual o paciente segue as 

recomendações de um profissional de saúde (HAYNES et al., 2008). Essa atitude 

pode se referir ao uso de medicamentos, seguimento de uma dieta e/ou execução 

de mudanças no estilo de vida (WHO, 2003).  

O conceito de adesão diverge entre os autores. De forma geral, ele é 

entendido como a utilização dos medicamentos prescritos ou outros dispositivos em 

pelo menos 80% de seu total, observando horários, doses e tempo de tratamento 

(LEITE; VASCONCELOS, 2003).  

A definição para o conceito de adesão tem sido o objetivo de crescentes 

pesquisas científicas, principalmente nas últimas cinco décadas. Os termos em 

língua inglesa mais utilizados são: “compliance” (que pode ser traduzido por 

cumprimento ou obediência) e, mais recentemente, “adherence”, traduzido como 

adesão ou aderência em língua portuguesa.  

O termo “compliance” foi designado por Haynes (1979, p.1): “o quanto o 

comportamento de uma pessoa (em termos de tomada de medicamentos, 

seguimento de dietas ou modificação de estilo de vida) que condiz com as 

recomendações médicas ou de saúde” (HAYNES et al.,1981). Haynes propõe que 
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este conceito deve ser apropriado como eximido de julgamento por parte do 

profissional e que, apesar de identificar que possa haver um sentido negativo, o 

termo pode ser utilizado de modo produtivo. 

Entretanto, alguns autores criticam este termo, pois possibilita a visão de que 

o paciente se encontra numa posição passiva no que diz respeito às medidas a 

serem adotadas sobre seu tratamento (WHO. Adherence to long-term therapies: 

evidence for action. Geneve: WHO; 2003). Ou seja, na relação médico-paciente a 

capacidade está com o médico que deve responsabilizar-se pelo tratamento, 

enquanto que, ao mesmo tempo, ao paciente compete somente cumprir as 

recomendações propostas  

 De modo diferente de “compliance”, o termo “adherence” visa combinar uma 

relação de cooperação entre paciente e profissional de saúde, na qual este 

último faz. 

As prescrições devem ser combinadas com o paciente, visando o controle da 

doença e melhoria da qualidade de vida do mesmo. Em uma perspectiva coletiva, 

divide parte da responsabilidade do sucesso terapêutico para o serviço de saúde e a 

maneira como este atua para melhorar o grau de adesão de seus pacientes às suas 

recomendações. 

Em outras palavras, podemos dizer que se admite uma autonomia parcial do 

paciente sobre a forma com que está em conformidade com estas recomendações. 

O paciente pode receber orientações e selecioná-las de acordo com suas crenças e 

necessidades, ajustando-as ao seu modo de vida. Esta liberdade relativa pode ser 

considerada de modo que não dificulte o resultado desejado e o controle clínico da 

doença (NEMES, 2000). 

Como caminho para entendimento dos conceitos do processo de tomada de 

medicamentos, a Royal Pharmaceutical Society propõe o termo “concordance” (em 

língua portuguesa, concordância) como uma transformação no modo de recomendar 

e tomar medicamentos fundamentada numa relação contemporizada entre 

semelhantes, prescritor e paciente, em que os compromissos deste último devem 

ser levados em conta na construção de uma aliança terapêutica (ROYAL 

PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN, 1997). 

 Este convívio aumenta a responsabilidade das partes, pois os médicos 

continuam com a obrigação de elaborar um plano terapêutico baseado em 

https://www.sinonimos.com.br/responsabilizar-se/
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evidências; os pacientes devem partilhar suas crenças e conhecimentos com o 

médico, e, os dois necessitam construir um elo dinâmico em torno do melhor projeto 

terapêutico comum.  

Nesta pesquisa, a escolha pelo termo “adherence”, como proposto pela OMS, 

se justifica numa preferência de filosofia baseada no reconhecimento de uma 

possível independência responsável por parte do paciente e por manifestar a 

perspectiva de conhecer suas dimensões no âmbito coletivo. 

O termo “adherence” tem sido traduzido para a língua portuguesa como 

aderência ou adesão. O Dicionário Aurélio define aderência como “qualidade do que 

se adere” enquanto adesão é definida como “ação de aderir”, Apoio, assentimento, 

cooperação”. Por conseguinte, torna-se mais apropriado o uso do termo aderência 

quando se trata de caracterizar uma condição do indivíduo (passivo), à medida que 

o termo adesão retrata melhor o significado de aderir não como propriedade, mas 

como conduta atuante, mais aproximado do conceito da OMS. 

A adesão é um fenômeno complexo e multifacetado que depende de fatores 

de diversas origens. A Organização Mundial de Saúde enumerou cinco dimensões 

que interferem na adesão do paciente ao tratamento, considerando a 

multidimensionalidade do processo: fatores relacionados ao paciente, ao tratamento, 

socioeconômicos, relacionados aos sistemas de saúde e a doença. Essa 

classificação reflete que os pacientes não são os únicos responsáveis pelo 

tratamento. 

A adesão ao medicamento encontra-se numa condição que varia desde 

indivíduos que não tomam o medicamento, apesar de concordar em fazê-lo no 

momento da consulta médica, aqueles que tomam conforme orientação e alguns 

que consomem dose maior que a prescrita. Isso pode causar efeitos adversos que 

levam à não adesão secundária, pois a experiência negativa em relação ao 

medicamento pode causar desconfiança. Existem vários graus de adesão, a 

chamada adesão parcial, onde os pacientes tomam algum medicamento de vez em 

quando, mas não consistentemente conforme prescrito é a mais comum (JOYCE, 

2010). 

Apesar da evolução no tratamento da esquizofrenia com antipsicóticos, a não 

adesão ao tratamento medicamentoso é um dos problemas regulares em pacientes 

que sofrem de esquizofrenia, independente das classes dos mesmos (típicos ou 
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atípicos) ou formulação (oral versus de depósito, injetável) de drogas (HOFER, 

FLEISCHHACKER, 2014). Grande parte dos especialistas define adesão total como 

tendo 80% ou mais da medicação prescrita e, consequentemente, cerca de 50% dos 

pacientes foram relatados como parcialmente ou não-aderentes (VELLIGAN et al., 

2009).  Além dos insights ruins sobre a doença, atitudes negativas em relação à 

medicação e efeitos adversos dos antipsicóticos (BRAIN  et al., 2013), falta de apoio 

social, déficits cognitivos e uma aliança terapêutica ruim (ACOSTA et al., 2012), têm 

se apresentado fortes preditores de não adesão, que, por sua vez, está relacionada 

a um aumento do risco de recaída, reinternação e resistência ao tratamento 

antipsicótico, por um lado, e ao uso de substâncias, violência, prisões, tentativas de 

suicídio e prejuízos de funcionamento do termo, por outro (HOFER; 

FLEISCHHACKER, 2014). 

De acordo com as diretrizes da National Institute For Health And Clinical 

Excellence Medicines (NICE, 2009), entre um terço e metade dos medicamentos 

que são prescritos para quaisquer condições de longo prazo, não são ingeridos 

conforme prescrição médica. Além disso, a má adesão não se limita somente ao 

medicamento e é comumente dividida em adesão terapêutica e medicamentosa 

(BROWN; BUSSELL, 2011).  

A não adesão ao tratamento medicamentoso pode ter consequências 

negativas não só para o paciente, mas também para o provedor, o médico, pois o 

manejo inadequado prejudica adesão ao tratamento e confiança do paciente, 

rompendo com a imagem do médico preocupado com o bem-estar geral do mesmo 

(PEREIRA; AZEVÊDO, 2005; HALL et al., 2002). Os resultados da não adesão ao 

tratamento na prestação de cuidados de saúde é uma preocupação importante para 

a saúde pública (NAFRADI et al., 2016). Dessa forma, o auxílio para as pessoas 

tomarem seus medicamentos adequadamente contribui para a redução de recidivas 

graves, resistência a antibióticos e hospitalizações evitáveis. 

No século IV aC, Hipócrates documentou que alguns pacientes não tomaram 

o medicamento prescrito e que outros reclamaram que o tratamento deles era 

ineficaz (LERNER, 1997). Hipócrates declarou o risco de não adesão com as 

seguintes palavras: "Manter observação também sobre as falhas dos pacientes, que 

muitas vezes não relatam a verdade sobre o cumprimento das prescrições" 

(HADDAD; BRAIN; SCOTT, 2014a). 
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Embora Hipócrates possa ter sido muito rigoroso em sua redação, os 

consensos sobre os motivos da não adesão evoluíram positivamente. Mas, sem 

dúvida, o problema da não adesão continua a ser importante. No século XIX, Robert 

Koch, pai da bacteriologia moderna, criticava os pacientes com tuberculose que não 

acompanhavam as instruções dadas para combater a infecção grave (LERNER, 

1997). Em 1955, não muito tempo após a introdução de antibióticos, verificou-se que 

aproximadamente um terço dos pacientes com faringite aguda ou otite média não 

completaram um curso de uma semana de penicilina oral (MOHLER et al., 1955). A 

não-adesão foi e não é um problema apenas da psiquiatria, mas uma característica 

generalizada do comportamento humano (KACANEK et al., 2015) 

O fenômeno da não adesão existe desde que os tratamentos tenham sido 

prescritos e a prescrição de medicamentos é um elemento central do sistema de 

saúde moderno (MORGAN; BOOTHE, 2016).  

Portanto, a não adesão aos antipsicóticos é uma barreira ao tratamento da 

esquizofrenia e pode causar encargos clínicos e econômicos sendo necessário o  

fornecimento de intervenções para ajudar a reverter a não adesão ao tratamento 

(HADDAD; BRAIN; SCOTT, 2014a). A maior adesão ocorre quando há uma 

combinação de estratégias educacionais, comportamentais e afetivas. Dentre os 

ganhos secundários resultantes desta técnica está a redução da recaída, diminuição 

das internações, menor psicopatologia, melhor funcionamento social, aumento do 

conhecimento sobre o medicamento e maior visão sobre a necessidade de 

tratamento (GARCÍA et al., 2016).  

  No entanto, embora haja evidências que sugerem que os medicamentos 

antipsicóticos são eficazes na diminuição das taxas de recaída entre os pacientes 

com esquizofrenia, quase 50% dos pacientes do primeiro episódio recaem no 

primeiro ano da doença, quando tratados na prática clínica psiquiátrica 

(FLEISCHHACKER et al., 2014). Na esquizofrenia, os problemas de adesão são 

muitas vezes enredados com limitações de eficácia de antipsicóticos, sendo  que  os 

efeitos colaterais destes medicamentos, quando presentes, contribuem para a 

adesão ou não adesão ao tratamento medicamentoso prescrito (HADDAD; BRAIN; 

SCOTT, 2014). 

Contudo, dentre os paradigmas teóricos da adesão, o Modelo de Crença de 

Saúde foram desenvolvidos e adotados nos anos 70, para identificar fatores que 
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possam determinar o comportamento de aderência (YUE et al., 2015). De acordo 

com este modelo, a decisão do paciente de aderir ao tratamento ou não é 

decorrente da avaliação implícita e subjetiva dos prós e contras dos medicamentos, 

visto que, quando as vantagens superam as desvantagens, o paciente normalmente 

adere, ou seja, a decisão do paciente é influenciada pelos riscos e susceptibilidade 

individuais assumidos, ligados à aderência ao tratamento. O paciente toma decisões 

com base em suas crenças sobre a doença e o tratamento (HORNE; WEINMAN, 

2017). O estudo deste modelo também demonstrou que a necessidade de tomar 

medicamento é analisada em relação ao medo de potenciais efeitos adversos do 

medicamento. Verificou-se que as crenças do paciente interferem na adesão muito 

mais que os fatores clínicos e sociodemográficos. 

A análise de fatores acima citados é particularmente importante nos estágios 

iniciais da doença mental grave, onde se vê que a não adesão do tratamento é mais 

crítica para o desfecho do paciente (HANISCH et al., 2016), dado o impacto 

devastador da recaída psicótica no curso da doença, as estratégias de prevenção de 

recaídas devem estimular uma maior conscientização sobre o impacto da aderência 

parcial e devem incorporar as etapas apropriadas para minimizar ou eliminar o 

problema, sobretudo  neste período (MASAND et al., 2009). Elementos relevantes, 

que influenciam positivamente a adesão ao tratamento, são considerados centrais 

nos processos de humanização do cuidado em saúde mental. 

 

5.1 HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO: A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE NA ADESÃO 

AO TRATAMENTO 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a humanização na área da saúde 

se refere a uma proposta ética, estética e política. Ética, por provocar alterações de 

práticas dos trabalhadores, dos usuários e dos gestores de saúde, onde todos 

passam a ser corresponsáveis pela qualidade das ações e dos serviços prestados 

em saúde. Estética, por tentar abarcar e respeitar a autonomia e o protagonismo dos 

usuários, e por último, política, por estar inserida em uma organização social e 

institucional das práticas de atenção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2012).  
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O processo de humanização deve ser conduzido pelos seguintes preceitos: 

autonomia, corresponsabilidade, protagonismo dos sujeitos envolvidos, assistência 

entre os vínculos definidos, cumprimento dos direitos dos usuários e participação 

coletiva no processo de gestão (BRASIL, 2007). Segundo Simões et al. (2007), o 

Ministério da saúde (MS) criou a Política de Humanização (PNH) ou Política de 

Humanização da Atenção da Gestão em Saúde no SUS (Humaniza SUS), diante à 

necessidade de modificação na forma de atendimento aos usuários do SUS. A partir 

dessa proposição, a humanização passa a ser conceituada como uma política e não 

mais programa, regulando princípios e maneiras de atuar no conjunto das relações 

dos diferentes atores da rede SUS. O propósito da PNH é sensibilizar profissionais e 

usuários para a relevância e as vantagens do atendimento e trabalho humanizado, 

e, deste modo, conduzir uma metodologia duradoura de transformação da cultura do 

atendimento à saúde, promovendo assim o respeito e a dignidade humana 

(MACIAK, 2008). 

Humanizar a saúde mental, portanto, não se limita apenas à melhoria das 

condições dos locais onde estes usuários são atendidos, seja ambulatório, hospital-

dia ou CAPS (DIMENSTEIN, 2004). Costa (2002) destaca que o amor, 

solidariedade, escuta, observação e o respeito à singularidade dos mesmos são 

pressupostos essenciais do cuidado humanizado. 

 O acolhimento é também parte fundamental na humanização da assistência 

prestada ao usuário do serviço de saúde mental, ao passo que sugere mudança de 

posturas entre o profissional e o sujeito, participando ativamente no processo de 

produção de saúde (BRASIL, 2004). 

 Segundo Nery et al. (2007, p. 09), “o acolhimento pressupõe que o encontro 

entre trabalhadores da equipe de saúde com os usuários seja marcado pela 

disponibilidade em receber, escutar e tratar de forma humanizada, considerando 

suas necessidades e potencialidades”. Consiste, nessa maneira, instrumento 

fundamental para a integração de esforços coordenados baseados na sensibilização 

e humanização nacional com o objetivo de garantir o vínculo entre os sujeitos. 

O conceito de vínculo refere-se à relação pessoal próxima e longitudinal entre 

o profissional de saúde e o paciente, permitindo que, ao passar dos anos, o 

estreitamento dos laços e que eles se conheçam cada vez mais, facilitando a 

continuidade do tratamento, e consequentemente evitando recaídas e internações. 
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Este relacionamento necessita da cooperação mútua entre a família, comunidade e 

os profissionais (STARFIELD, 2002), além disso, o vínculo possibilita uma 

aproximação mais verdadeira entre o paciente e o profissional, de modo a se 

construir relação de escuta, de diálogo e de respeito (BRUNELLO et al., 2010).  

Neste sentido, quanto mais forte o vínculo, mais o paciente se sente integrado 

ao serviço por sentir-se aceito e próximo dos profissionais que se responsabilizam 

pelo seu bem-estar. O usuário tende a estabelecer uma relação de confiança com o 

profissional e espera que ele o auxilie no seu sofrimento e que o ajude no seu 

tratamento. O vínculo contribui para o processo de adesão terapêutica do paciente, 

uma vez que esta passa a entender a importância de seu tratamento, do seguimento 

de recomendações prescritas, do mesmo modo que os profissionais passam a 

desempenhar suas atividades, buscando o bem-estar do paciente e uma assistência 

integral (BERTOLOZZI, 2005). 

No momento da consulta médica é despertado no paciente uma série de 

sentimentos e emoções, caracterizando uma relação humana sui generis, obtida por 

meio da relação médico-paciente. Esta não é, todavia, uma relação comum, pois 

traz no seu cerne uma enorme carga de angústia, ódio, insegurança, confiança, 

possibilitando uma exposição de motivos entre o ser doente e aquele que oferta 

ajuda. 

 Segundo Porto (2012) o estudo deste relacionamento deve partir de alguns 

pressupostos: 

1. O fundamental da prática médica é a relação médico-paciente e deve 

ser o foco de atenção e estudo, desde o momento em que o estudante 

encontra o seu primeiro paciente e deve permanecer por toda a sua 

vida profissional; 

2. O exame clínico, especialmente a anamnese, continua sendo o 

principal do tripé em que se apoia a medicina moderna. Os outros dois 

componentes são exames laboratoriais e equipamentos que produzem 

traçados e imagens dos órgãos; 

3. Para se compreender o relacionamento com os pacientes é necessário 

adquirir boa compreensão dos mecanismos psicodinâmicos envolvidos 

neste processo; 
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4. A aprendizagem da relação médico-paciente está interligada a 

aprendizagem do método clínico, e ambas dependem de treinamento 

prolongado, sempre sob supervisão; 

5. É indispensável adquirir conhecimentos básicos das humanidades 

(filosofia, antropologia, psicologia e outras), pois a relação médico-

paciente ultrapassa o âmbito dos fenômenos biológicos, dentro do qual 

se costuma aprisionar a profissão médica. 

Um estudo do programa de saúde da família no Ceará concluiu a 

necessidade do desenvolvimento de uma comunicação mais aberta entre médicos e 

pacientes que proporcione uma maior qualidade na relação. Sendo que, o primeiro 

ponto a ser refletido refere-se ao comportamento profissional do médico. Este deve 

incorporar em suas práticas, a percepção do paciente acerca de sua doença, que 

provavelmente diverge do modelo clínico, uma vez que são princípios e 

compreensões próprias do mesmo. Além do suporte técnico-diagnóstico, é 

necessária a sensibilidade para conhecer o cotidiano do paciente, ouvir suas 

queixas e encontrar, em conjunto, mecanismos que facilitem o ajuste ao estilo de 

vida ocasionado pela doença. Nota-se que os modelos comunicacionais se referem 

ao espaço terapêutico, a dimensões do paciente (sintomas, expectativas, medos e 

ansiedades etc.) e questões do médico (habilidade comunicacional, experiência 

profissional, stress, ansiedade etc.) que dessa forma constroem a relação. 

Cada consulta é um novo encontro rico de possiblidades, mas quais 

qualidades esperadas do médico como depositário do saber? A ele cabe a função 

de estabelecer uma relação direcionada no paciente e não apenas na doença. 

Acreditamos que, esse comportamento pode reduzir a desigualdade desta relação. 

A relação médico-paciente, na realidade, é o elemento delineador da atividade 

médica e o médico. Sendo que esta relação é essencial no sucesso de qualquer 

tratamento medicamentoso (MARQUES, 2003). 

Entretanto, o médico, no lidar com vidas, quase sempre em situações de 

vulnerabilidade, sofre ao ter que tomar decisões que envolvem riscos vitais, e ao 

longo de sua carreira profissional essas situações podem acarretar desgaste físico e 

psicológico.  

Esses profissionais também sofrem interferência das condições de trabalho, 

dentre elas: a falta de infraestrutura, falta de recursos para o atendimento da 
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demanda do serviço, alta jornada de trabalho, baixa remuneração, instabilidade, 

insegurança (GRACINO et al., 2016) e número excessivo de clientes (TAMAYO; 

TROCOLLI, 2009).  

A relação médico-paciente é um fator essencial na obtenção de resultados de 

toda e qualquer terapia medicamentosa. A aquiescência do paciente ao tratamento 

indicado e compreensão do que lhe foi prescrito, além da empatia com o seu 

médico, é o que garante o sucesso da intervenção e a redução do número de 

pacientes resistentes ao tratamento, contudo, em momentos de pressão, devido a 

diversos fatores acima apresentados, a disposição e a escuta tende a diminuir, 

interferindo no sucesso da terapêutica. 

 

5.2 SUPORTE FAMILIAR NO PROCESSO DE ADESÃO AO TRATAMENTO   

 

O cuidado efetivo da esquizofrenia requer um envolvimento de toda a família, 

qualquer que seja a idade dos pacientes. Nos últimos tempos, em virtude das 

modificações do conceito de saúde, como também dos serviços ofertados, as 

manifestações sobre a necessidade e importância da família no cuidado de seus 

familiares diagnosticados com esquizofrenia obteve destaque. 

Sob a visão sistêmica de família, a mesma não pode ser entendida como a 

mera soma de suas partes, mas um conjunto integrado a partir de suas interações. 

Assim, segundo Romano (1999, p. 71) “a família é um sistema intercomunicante 

onde o comportamento de um indivíduo só pode ser entendido a partir do contexto 

de todo sistema grupal e do meio em que está inserido”. Desse modo, a família é, 

um todo composto de vários membros. A mudança de qualquer das partes afeta 

todo o grupo, os sujeitos nos diversos arranjos familiares se constituem na relação 

com o outro. Rosset (2008, p.58) ratifica estas palavras ao dizer que “a família em si 

é uma unidade, como um organismo, em que todas as partes estão ligadas e 

interagem. Há um movimento contínuo, circular, de trocas entre o sistema familiar e 

a estrutura individual”, social, afetivo, financeiro, dentre outros. 

Hodkin et al. (1996) também acreditam que para definir o que é família é 

necessário entender o que as pessoas pensam a esse respeito, pois os limites da 

família são definidos pelos laços de afetividade e intimidade e não somente pelo 

parentesco por consanguinidade e pelo sistema legal que rege as relações 
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familiares. A concepção subjetiva que as pessoas têm de seus próprios arranjos 

familiares é uma definição individual, baseada nos sentimentos, crenças e valores 

de cada um e permite teorizar e aprender os eventos da vida cotidiana a partir das 

informações que circulam através dela (CREPALDI, 1998). Este foi o conceito 

adotado neste estudo. 

 Deste modo, a organização familiar afeta significativamente os 

comportamentos de saúde da família, da mesma forma que a saúde do indivíduo 

também afeta a família. Portanto, a família é um recurso de importância estratégica, 

pois pode ou não ajudar o indivíduo com esquizofrenia a administrar 

adequadamente a doença e atingir os objetivos do tratamento. O apoio emocional e 

comportamental do familiar traz benefícios para os seus membros sendo, portanto, 

um processo recíproco e proativo (CAQUEO-URÍZAR et al., 2015). 

Dependendo da necessidade dos serviços de saúde mental a família é 

inserida de formas diferentes, desde a execução de funções mais básicas para 

intervenções especializadas, que inclui o fornecimento de informações gerais e 

avaliação do serviço prestado, como também a família pode ser amparada pelos 

profissionais através da piscoeducação, consulta e terapias (MOTTAGHIPOUR; 

BICKERTON, 2005 ).  Estas ações são consideradas como políticas governamentais 

internacionais e diretrizes psiquiátricas que tem como premissa o apoio às famílias e 

sua participação ativa no tratamento psiquiátrico. As famílias podem incentivar a 

adesão ao plano de tratamento, reconhecer e responder aos sinais de alerta de 

recaída e auxiliar no acesso aos serviços durante o período de crise. O envolvimento 

familiar pode melhorar os resultados de terapias psicológicas e tratamentos 

farmacológicos resultando em  internações mais curtas e melhoria na qualidade de 

vida (CAQUEO-URÍZAR et al., 2015). 

No entanto, para a efetividade da adesão ao tratamento, faz-se necessária a 

assistência eficaz e humanizada ao familiar, conforme as alternativas sugeridas por 

Waidman, Joclas e Stefanelli (1999):    

 Que os familiares do indivíduo em sofrimento psíquico recebam 

orientações e informações necessárias para que estes possam assumir seu papel 

de agente ressocializador e de reintegração do doente na própria família e 

comunidade; 

https://www.nationalelfservice.net/populations-and-settings/family-carers/major-barriers-implementing-family-involvement-for-patients-with-psychosis/#_ENREF_9
https://www.nationalelfservice.net/populations-and-settings/family-carers/major-barriers-implementing-family-involvement-for-patients-with-psychosis/#_ENREF_9
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 Que a família receba orientação adequada para si e para o doente, assim 

como informações necessárias para mantê-lo no domicílio e reinseri-lo à 

comunidade. 

Seguindo-se as diretrizes do cuidado em saúde mental contemporâneas, 

além da orientação, os familiares precisam de suporte e estratégias para lidar com 

as dificuldades que surgirão a longo prazo no cuidado da pessoa com esquizofrenia, 

portanto, o serviço de apoio a estas famílias devem ser permanente. Como 

consequência do enfrentamento destes obstáculos podem surgir as atitudes 

negativas em relação ao paciente, tais como altos níveis de Emoção Expressa (EE) 

que envolve a crítica, o excesso de envolvimento, e intromissão, a atribuição dos 

sintomas e a força de vontade do paciente, levando ao pior prognóstico da doença.  

Estudos indicam que os padrões de comunicação em famílias com elevada 

EE são geralmente caracterizados por trocas verbais mais intensas e negativas, 

posicionais ou de natureza conflituosa, sendo que altos níveis de EE pelos familiares 

estão ligados a um pior ajustamento social e maiores taxas de recaídas em 

pacientes com esquizofrenia (SHIRAKAWA et al., 1996; KAVANAGH, 1992). 

Intervenções familiares com o objetivo de reduzir a EE mostraram-se efetivas, 

promovendo diminuição dos períodos de hospitalização e dos episódios psicóticos 

nestes pacientes (LENIOR et al., 2005). 

Talvez, sem surpresa, os aspectos que descrevem os fatores que facilitam ou 

dificultam a participação da família na adesão ao tratamento pode ser a falta de 

motivação da equipe e desconhecimento dos familiares, ou a ausência de 

priorização dos gestores da inserção da família e suporte às mesmas, ou até mesmo 

como os serviços de saúde mental, de modo geral, entendem seu papel. Sendo que 

esta última barreira, sem dúvida, é a mais preocupante, pois influencia todos os 

processos, desde os recursos disponibilizados até o método de trabalho adotado 

pelas equipes clínicas. Do mesmo modo, é provavelmente o obstáculo mais árduo 

de mudar. Como os estudos apontam, as diretrizes e políticas atuais ordenam de 

forma uníssona a priorização da participação familiar.  

Diante dos aspectos citados anteriormente, o cuidado em saúde mental 

aparece como tema a ser refletido pelos profissionais e pesquisadores da área 

(ROSA, 2005). Podemos pensar o lugar que nós, profissionais da saúde e 

pesquisadores, damos à família, ao entendermos a importância de sua participação 
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no tratamento e de fato construir práticas efetivas que reconheçam a dificuldade e 

fragilidade da situação em que essas pessoas se encontram. 

 

5.3 O SUPORTE SOCIAL E TEÓRICO COMO FERRAMENTAS DE APOIO AOS 

FAMILIARES DE INDIVÍDUOS COM ESQUIZOFRENIA 

 

Nos últimos anos, os pesquisadores das ciências sociais e humanas têm 

realçado a importância dos arranjos sociais para o entendimento e progressão do 

bem-estar das populações. Na área da saúde, particularmente os profissionais da 

área da Saúde Mental e Comunitária, dedicam-se a estudar os grupos e 

organizações de ajuda recíproca, dado que este é a modelo mais aparente e 

estruturado de prestação de suporte (ORNELAS, 2008), creem que as motivações 

sociais de suporte, coesão e afiliação têm, regularmente, resultados positivos, 

propiciando assim um desenvolvimento regimental e reduzindo, por exemplo, o 

tempo de recuperação de uma doença. Dessa forma, ampara-se na abordagem 

sobre o suporte social, que se relaciona aos recursos de ajuda informal, que têm 

sido vistos como essenciais para o entendimento das necessidades ao nível da 

manutenção da saúde mental dos elementos de uma comunidade (ORNELAS, 

2008).  

Cobb (1976) ressalta a relevância do suporte social em relação ao stress e ao 

bem-estar, realçando que este se refere à informação que faz o indivíduo acreditar 

que é respeitado, querido e partícipe de uma rede de comunicação mútua. Destarte, 

o autor julga o suporte social como “amortecedor” de stress, complementando que o 

mesmo exerce uma função paliativa do enfrentamento e ajuste diante uma situação 

de crise. Assim sendo, quando apropriado, o suporte social pode proteger os 

indivíduos em condição de crise de um amplo conjunto de perturbações físicas 

(problemas cardiovasculares, problemas de pele, cancro, entre outros) e 

psicológicas (depressão, ansiedade, esquizofrenia, perturbação bipolar, entre 

outras), funcionando assim como fator facilitador do enfrentamento e da adaptação 

(GUADALUPE, 2008). 

O suporte social é considerado atualmente como um fator capaz de promover 

e proteger a saúde (SIQUEIRA, 2008). A concepção de suporte social é 

multidimensional e subjetiva, sendo permitido conceituar o Suporte Social como a 
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presença de pessoas em quem o sujeito pode confiar, que se demonstram atentas e 

que o fazem sentir amado e estimado. Questões essas que levam o sujeito a crer 

que pertence a uma rede de comunicação e responsabilidades recíprocas, dessa 

forma, o indivíduo terá ao seu dispor recursos e unidades sociais (tais como a 

família) em resposta aos pedidos de ajuda e assistência (PAIS-RIBEIRO, 2011). 

  De outra forma, o suporte social pode ser definido de forma generalizada 

como o fornecimento de categorias peculiares de vínculos interpessoais, “…diz 

respeito aos recursos postos à disposição por outras pessoas em situação de 

necessidade e pode ser medido através da percepção individual do grau com que as 

relações interpessoais correspondem a determinadas funções (por exemplo, apoio 

emocional, material e afetivo) ” (GRIEP et al., 2005, p. 704). 

No que tange ao indivíduo com esquizofrenia, é importante que além do 

tratamento farmacológico e do apoio psicoterapêutico individual, ocorra a 

participação de seus familiares. As famílias nem sempre estão preparadas para 

lidar, de forma contínua, com sintomas e comportamentos tão complexos como os 

que surgem na esquizofrenia. Por esse motivo, faz-se necessário que, concomitante 

com o tratamento farmacológico também ocorra uma mudança no clima emocional 

familiar, podendo ter um efeito adicional na prevenção da recaída, através da 

redução da intensidade dos estímulos externos que a pessoa com esquizofrenia é 

submetida diariamente, diminuindo a alta emoção expressa (SANTOS, 2011). A fim 

de que isso aconteça, é fundamental que os familiares recebam suporte teórico e 

sejam ensinados e apoiados para lidar ativamente com a doença, sendo este o 

principal objetivo das intervenções psicoeducativas familiares (PINHO; PEREIRA, 

2015).  

O suporte teórico realizado através de intervenções psicoeducativas 

familiares propõem-se ampliar conhecimentos e competências para lidar com o 

familiar com alteração do estado de saúde mental, diminuindo os níveis de stress na 

família, podendo ter consequências positivas a nível da saúde mental dos familiares. 

A comprovação destas intervenções é a sua utilização em programas educacionais, 

que incluem informação sobre a doença, etiologia, prognóstico, sendo que em 

algumas situações são abordados os treinamentos de comunicação ou a resolução 

de problemas (REINALDO et al., 2018). De acordo com Santos (2013) diversos 

modelos existentes são diferentes, entretanto, todos possuem elementos análogos, 
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no que se refere à informação sobre a doença mental (diagnóstico, sintomas 

característicos, efeitos do medicamento, evolução da doença) e todos os modelos 

de intervenções psicoeducativas objetivam a melhoria da comunicação no seio 

familiar, o desenvolvimento de competências para a resolução de problemas, de 

estratégias de adesão e de estímulo.     

A família tem muitos benefícios ao conhecer os sintomas e indícios de uma 

crise. Com o decorrer do tempo, torna-se possível a troca de informações mais 

efetivas em que a equipe profissional, a família e o indivíduo com doença mental 

associem conhecimentos e vivências com a objetivo de obter mecanismos de 

prevenção de eventos indesejados. A psicoeducação revela efeitos positivos na 

relação da família com a doença mental por buscar a produção de fatores que 

possam propiciar uma convivência harmoniosa entre o indivíduo e as pessoas que 

venham a estabelecer alguma relação ou vínculo com ele. 

A psicoeducação contribui e estimula a inclusão social, possibilita 

conhecimentos científicos sobre as condições psiquiátricas e seus tratamentos, 

viabiliza o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos com as vivências de 

cada um e possibilita melhores práticas nos momentos de crise e o 

compartilhamento do tratamento medicamentoso adequado.  

       

5.4 ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA SAÚDE MENTAL COMO ESTRATÉGIA 

DE APOIO À FAMÍLIA 

  

O progresso da saúde pública no Brasil foi significativo nas últimas décadas, 

como também da indústria farmacêutica responsável pelo desenvolvimento de 

medicamentos mais eficazes e seguros. O tratamento medicamentoso tem 

proporcionado aumento na qualidade e expectativa de vida da população. 

Dessa forma, assegurar o acesso aos medicamentos considerados essenciais 

e, ainda, o seu uso racional, são alguns dos aspectos que contribuem para o 

reconhecimento e o aperfeiçoamento do serviço de Assistência Farmacêutica 

(BERMUDEZ et al., 2018). O setor farmacêutico brasileiro tem evoluído nos últimos 

quarenta anos, através da criação da Central de Medicamentos (CEME), a 

regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), a aprovação da Política 

Nacional de Medicamentos (PNM), a criação da Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária (ANVISA), a Lei dos Genéricos, a realização da Conferência Nacional de 

Medicamentos e Assistência Farmacêutica, a criação do Departamento de 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF) e a aprovação da Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) (OPAS, 2004).  

Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional de Saúde, 

através da Portaria n.º 3.916, de 30 de outubro de 1998, a Política Nacional de 

Medicamentos descreve o uso racional de medicamentos como sendo o processo 

que compõe a prescrição apropriada; a disponibilidade adequada; preços 

acessíveis; dispensação em condições satisfatórias; e o consumo conforme prescrito 

nos intervalos definidos e no tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e 

de qualidade (BRASIL, 2011). Para tal, a PNM elaborou diretrizes e prioridades que 

influenciaram relevantemente os avanços na regulamentação sanitária, no 

gerenciamento de medicamentos e na organização e gestão da Assistência 

Farmacêutica no SUS, tendo como finalidades principais: - A garantia da necessária 

segurança, da eficácia e da qualidade dos medicamentos; - A promoção do uso 

racional dos medicamentos; - O acesso da população àqueles medicamentos 

considerados essenciais.  

A OMS afirma que o uso racional de medicamentos ocorre quando os 

pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em 

doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período necessário ao 

seu tratamento e ao menor custo para si e para a comunidade (WHO, 2002). As 

condições para o uso racional de medicamentos são profundas e abrangem uma 

série de aspectos, em uma sequência consistente. Para que os mesmos sejam 

seguidos, necessitam participação de diversos atores sociais: pacientes, familiares 

profissionais de saúde, dentre eles o farmacêutico, órgãos governamentais 

legisladores e formuladores de políticas públicas 

Na última década o farmacêutico passou a desempenhar atividades centradas 

no paciente. Antigamente, as principais responsabilidades limitavam-se a gestão da 

produção e dispensação de medicamentos. Porém, este cenário vem mudando, pois 

os órgãos governamentais e instituições internacionais apoiaram e incentivaram a 

introdução de farmacêuticos em equipes multidisciplinares de saúde (MELO; 

CASTRO, 2017). Esta situação é demonstrada quando os incentivos financeiros 

fornecidos pelos governos e outros serviços privados são fornecidos para remunerar 
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os farmacêuticos pela prestação de serviços profissionais em colaboração com 

outros profissionais de saúde (CHAN et al., 2008). 

No Brasil, após a Reforma Psiquiátrica, houve um crescente reconhecimento 

de que os profissionais de cuidados de saúde primários desempenham um papel 

importante na identificação, apoio e gestão dos transtornos mentais, dentre eles, os 

farmacêuticos, através da farmácia clínica, que é a área voltada para o cuidado do 

paciente que visa a promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de 

seus agravos, devido ao uso inadequado de medicamentos. As condutas do 

farmacêutico clínico buscam otimizar a farmacoterapia, promover o uso racional de 

medicamentos e, sempre que possível, melhorar a qualidade de vida do paciente. 

(BRASIL, 2013). 

Ao estudarmos o trabalho do farmacêutico na atenção à saúde, verificamos 

sua atuação tanto nas atividades-meio ou nos sistemas de apoio, quanto nas 

atividades-fim ou de cuidado direto ao paciente, à família e à comunidade 

(SÁNCHEZ-SERRANO, 2014; BRASIL, 2014; STRAND; CIPOLLE; MORLEY, 1988; 

MENDES, 2011). As primeiras estão relacionadas à produção de medicamentos e 

de outros produtos para a saúde, bem como à sua gestão logística, objetivando o 

acesso do paciente a recursos terapêuticos e propedêuticos. A atividade-fim nos 

sistemas de saúde está relacionada com à assistência direta ao paciente, à família e 

à comunidade (BRASIL, 2014d, 2014e, 2014f; STRAND; CIPOLLE; MORLEY, 1988; 

MENDES, 2011; UNITED KINGDOM, 2005). 

Estudos demonstram a importância dos medicamentos antipsicóticos para o 

tratamento dos pacientes com esquizofrenia. No entanto, esses medicamentos 

podem causar reações adversas e interações medicamentosas, dificultando a 

adesão ao tratamento. Dessa forma, o uso desses medicamentos exige atenção 

especial ao paciente, necessitando da presença de um profissional habilitado para 

promover tais cuidados.  

Nesse cenário, o papel do farmacêutico é fundamental para uma melhora na 

qualidade de vida desses pacientes e de seus familiares, pois ele pode esclarecer 

dúvidas quanto aos medicamentos, quanto a doença, pode propiciar meios para a 

adesão ao tratamento medicamentoso, orientar quanto à necessidade e os 

benefícios da medicação, e também promover o uso racional desses medicamentos. 

E por fim, vale realçar a importância da assistência e da atenção farmacêutica na 
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saúde mental, que tem como meta tratar não só do medicamento, mas do paciente 

como um todo, possibilitando uma aproximação entre farmacêutico, paciente e 

familiares, e através dessa aproximação o farmacêutico pode ajudar o paciente e 

sua família a compreender a esquizofrenia, o tratamento medicamentoso; com o 

propósito de gerar resultados terapêuticos, respeitando a sua singularidade e 

subjetividade.  
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Este estudo tem abordagem qualitativa, delineado quanto aos seus objetivos 

como descritivo-analítico. A perspectiva qualitativa retrata as seguintes 

características: o pesquisador é o instrumento-chave, o ambiente é a fonte direta 

dos dados, não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos, têm caráter 

descritivo, o resultado não é o foco da abordagem, mas sim o processo e seu 

significado, ou seja, o principal objetivo é a interpretação do fenômeno objeto de 

estudo (GODOY, 1995B, SILVA; MENEZES, 2005). 

Pesquisa descritiva é aquela que analisa, observa, registra e correlaciona 

aspectos (variáveis) que envolvem fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. Os 

fenômenos humanos ou naturais são investigados sem a interferência do 

pesquisador que apenas “procura descobrir, com a precisão possível, a frequência 

com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

características (CERVO; BERVIAN, 1983, p. 55). 

Quanto aos procedimentos, pode ser classificado como estudo de caso, 

sendo que pesquisamos hábitos, atitudes e opiniões dos familiares no processo de 

participação na adesão ao tratamento com antipsicóticos em pacientes ambulatoriais 

com esquizofrenia.  

Yin (2010) descreve o estudo de caso como uma pesquisa empírica, que 

investiga fenômenos contemporâneos dentro de um contexto de vida real, utilizado 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto são pouco evidentes. 

Atribui-lhe o objetivo de explorar, descrever e explicar o evento ou fornecer uma 

compreensão profunda do fenômeno O estudo foi realizado no período de julho a 

setembro de 2018. 

 

6.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O trabalho de campo foi desenvolvido num ambulatório de um Hospital 

Universitário situado no município de Salvador-BA. Atualmente, este ambulatório 

concentra a maioria dos ambulatórios especializados para a realização das 
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consultas, provenientes das unidades básicas de saúde ou centros de referência da 

rede pública. O atendimento ocorre de segunda a sexta feira, das 7h às 13h e das 

13h às 19h. 

O processo de atendimento baseia-se no binômio hospital-ambulatório e no 

modelo médico-centrado, seguindo as diretrizes da Portaria GM nº 175, de 7 de 

fevereiro de 2001, sendo a equipe constituída por médicos psiquiatras, residentes de 

psiquiatria e atendentes. 

No Ambulatório de Psiquiatria, local onde foi realizado o estudo, são 

atendidos em média 25 pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, sendo grande 

parte refratários, semanalmente, às quartas-feiras, de 13h às 17h, e o atendimento é 

realizado por ordem de chegada. O retorno é realizado 30 a 60 dias após a consulta 

do usuário, salvo os casos que necessitam de um acompanhamento contínuo com 

intervalo de tempo menor. 

 

6.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO  

 

O estudo foi realizado com 05 pares, familiares e pacientes com diagnóstico 

de esquizofrenia, conforme Classificação Internacional das Doenças (CID-10), os 

quais foram convidados a participar da pesquisa através de contato na sala de 

espera da respectiva unidade de acordo com os critérios: 

1. Familiar e paciente com faixa etária superior a 18 anos; 

2. Familiar e paciente residentes em Salvador; 

3. Familiar responsável direto pela maior parte dos cuidados dispensados ao 

paciente; 

4. Familiar de paciente com tempo mínimo de tratamento com antipsicóticos 

de um ano; 

5. Paciente com tempo mínimo de tratamento com antipsicóticos de um ano; 

6. Familiar que não seja portador de déficits cognitivo. 

Entre os meses de julho e agosto de 2018 foram entrevistadas 10 pessoas (5 

pacientes e 5 familiares) integrantes das cinco famílias investigadas (Quadro 1). A 

cada família foi atribuído um codinome, uma expressão metafórica de características 

dominantes do grupo e um código. Ainda que Amor, Renúncia, Ternura, Abnegação 

e Compaixão façam parte do cotidiano desses familiares e nos seus relatos, essas 
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representações têm o objetivo de destacar as características dos pares no momento 

da coleta de dados. Foram adotados nomes fictícios para os participantes. 

Quadro 1 - Descrição do perfil e código atribuído a cada um dos participantes nas 

duas organizações pesquisadas 

Raça

(auto 

declarada)

Eliene 

(Mãe)
Amor 80 anos F Parda Casada

Ensino 

fundamental 

incompleto

2 salários 

mínimos
9 Salvador

Mercês 

(Tia)
Renúncia 38 anos F Negra Solteira

Ensino médio 

completo

5 salários 

mínimos
0 Salvador

6

salários 

mínimos

Cássia 

(Filha)
Abnegação 35 anos F Parda Solteira

Ensino médio 

completo

3 salários 

mínimos
0 Salvador

Carla 

(Irmã)
Compaixão 54 anos F Negra Casada

Ensino médio 

incompleto

2 salários 

mínimos
3 Salvador

Maria 

(filha)
amor 37 anos F Parda Solteira

Ensino médio 

completo

2 salários 

mínimos
1 Salvador

João 

(sobrinho)
Renúncia 26 anos M Negro Solteiro

Ensino 

fundamental 

incompleto

5 salários 

mínimos
0 Salvador

6

salários 

mínimos

Zulmira 

(mãe)
Abnegação 68 anos F Negra Viúva

Ensino médio 

completo

3 salários 

mínimos
4 Salvador

José 

(irmão)
Compaixão 47 anos M Negro Solteiro

Ensino 

fundamental 

incompleto

2 salários 

mínimos
0 Salvador

Salvador

3 Salvador

Pedro 

(Filho)
Ternura 40 anos M Branco Solteiro

Ensino 

fundamental 

incompleto

0

Renda 

familiar

Nº de

filhos

Cidade 

onde 

reside

Júlia (Mãe) Ternura 72 anos F Branca Casada
Ensino superior 

incompleto

Nome 

atribuído 

ao familiar 

cuidador

Código da 

família
Idade Sexo

Estado 

civil
Escolaridade

 

 Fonte: Dados da entrevista semiestruturada. 

 

A partir da análise do quadro apresentado, podemos caracterizar os 

participantes como sendo majoritariamente mulheres, entre 35 e 80 anos de idade, 

maioria casada, grande parte com ensino médio completo, renda familiar entre 2 e 6 

salários mínimos, todos residentes na cidade de Salvador-BA. 

 

- Família Amor (FAM) 

 

             Em 2006, Maria, segundo sua mãe, começou a ter alucinações auditivas, 

agitação e iniciou atendimento no ambulatório em 2008. Ao buscarmos o diagnóstico 

clínico de Maria em seu prontuário encontramos o CID F20 (Esquizofrenia 
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Paranoide). Atualmente faz uso de Olanzapina 10mg (1 comprimido a noite). 

Atualmente está trabalhando. 

 

- Família Renúncia (FRE) 

           

Em 2005, João começou a apresentar sintomas como agitação e 

agressividade e iniciou atendimento no ambulatório em 2008. Atualmente faz uso de 

clozapina 100mg, 3 comprimidos pela manhã e 2 e meio a noite. Recebe auxílio do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

 

- Família Ternura (FTE) 

 

Em 2004, Pedro começou a apresentar sintomas como agitação, 

agressividade e iniciou atendimento no ambulatório em 2010. Atualmente faz uso de 

Clozapina 100mg (4 comprimidos a noite). Não recebe auxílio do INSS. 

 

- Família Abnegação (FAM) 

 

Em 1976, Sra. Zulmira começou a apresentar sintomas como agitação, 

automutilação, iniciou atendimento no ambulatório em 2008. Atualmente faz uso de 

clozapina 100mg, 3 comprimidos pela manhã e 2 e meio a noite. Recebe pensão do 

seu marido. 

 

- A Família Compaixão (FCO) 

              

Em 2013, José começou a apresentar sintomas como alucinação auditiva, 

mania de perseguição, apatia e início do atendimento no ambulatório em 2008. 

Atualmente faz uso de Haloperidol decanoato 70,52 mg/mL (3 ampolas/mês), 

Cloridrato de Biperideno 2mg (2 compridos pela manhã), Cloridrato de 

Clorpromazina 100mg (1 comprimido a noite). Não recebe auxílio do INSS e está 

desempregado. 
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6.4 PRODUÇÃO DE DADOS  

 

Os participantes que concordaram em participar do estudo receberam 

informações sobre os objetivos, a metodologia adotada e, para garantir o anonimato, 

foram identificados por um código conforme descrito no Apêndice A. 

A quantidade de pares participantes foi determinada a partir dos critérios de 

saturação e singularidade do discurso, segundo Minayo (2007). De acordo com essa 

perspectiva teórica e metodológica, as entrevistas deverão ser capazes de refletir a 

totalidade nas suas dimensões. Nesse sentido, há uma suspensão da inclusão de 

novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do 

pesquisador, certa redundância ou repetição (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 

2008). 

 As entrevistas foram gravadas, transcritas e realizadas logo após as 

consultas. Os dados secundários foram obtidos por meio de consulta ao prontuário 

do paciente e utilizados para verificação do diagnóstico do mesmo, tempo de 

tratamento e confirmação dos medicamentos prescritos. 

O acesso aos prontuários ocorreu no ambulatório de psiquiatria, uma vez que 

eles são encaminhados para este setor antes do início das consultas, conforme 

agendamento. 

 

6.4.1 Estratégia e Instrumento da pesquisa 

 

Como estratégia de coleta de dados primários foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com duração aproximada de uma hora, tendo como eixo temático 

a participação da família na adesão ao tratamento medicamentoso com 

antipsicóticos em pacientes ambulatoriais com esquizofrenia, onde foram abordados 

o cotidiano, as vivências e as experiências destes familiares. As entrevistas foram 

realizadas em um dos consultórios do serviço, que estava disponível no momento, 

sendo um ambiente privado para manutenção do sigilo 

Conforme Fontana e Frey (2013, p. 361) “Entrevista é uma das mais comuns 

e poderosas maneiras que utilizamos para tentar compreender nossa condição 

humana". Na entrevista semiestruturada o informante tem a possibilidade de 

discorrer sobre suas experiências, a partir do foco principal proposto pelo 
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pesquisador; ao mesmo tempo que permite respostas livres e espontâneas do 

informante, valorizando a atuação do entrevistador. 

O roteiro da entrevista (Apêndice A) contemplou questões abertas que 

buscaram o conhecimento dos familiares sobre o tratamento, o serviço, a relação da 

família e o usuário, e a participação desta no processo de adesão ao tratamento 

medicamentoso. Sobre as questões abertas, Duarte (2010) destaca: 

 

É essencialmente exploratória e flexível, não havendo sequência 
predeterminada de questões ou parâmetros de respostas. Tem como ponto 
de partida um tema ou questão ampla e flui livremente, sendo aprofundada 
em determinado rumo de acordo com aspectos significativos identificados 
pelo entrevistador enquanto o entrevistado define a resposta segundo seus 
próprios termos, utilizando como referência seu conhecimento, percepção, 
linguagem, realidade, experiência. Desta maneira, a resposta a uma 
questão origina a pergunta seguinte e uma entrevista ajuda a direcionar a 
subsequente. A capacidade de aprofundar as questões a partir das 
respostas torna este tipo de entrevista muito rica em descobertas. Uma das 
dificuldades é que o pesquisador deve ter afiada capacidade de manter o 
foco e garantir a fluência e a naturalidade. Flexível e permissiva, exige 
habilidade para não se perder no irrelevante ou torná-la uma conversa 
agradável, mas improdutiva. Muitas vezes, é realizada como sondagem 
para a elaboração de roteiros semiestruturados ou questionários 
estruturados (DUARTE, 2010 p. 46). 

 

6.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise das informações foi realizada de acordo com o tipo de dado gerado 

pelo instrumento de pesquisa. Assim, os conteúdos obtidos por meio das entrevistas 

gravadas foram inicialmente transcritos na sua íntegra. Em seguida, procedeu-se 

uma leitura detalhada e cuidadosa de todo o material, a fim de destacar os 

conteúdos evocados que respondiam de forma mais direta às perguntas iniciais da 

pesquisa. Após a leitura, procedeu-se a organização do material por categorias, para 

identificar as que mais contribuem para uma melhor compreensão da forma como o 

gestor pensa a questão do comprometimento. Embora nenhum conteúdo tenha sido 

desprezado (mesmo que tenha aparecido na fala de apenas um dos participantes), 

procurou-se destacar os conteúdos observados de forma mais recorrente, tendo em 

vista que eles representam certo consenso entre os familiares. 

Neste estudo foi adotada a técnica de análise de conteúdo temática, que 

segundo Minayo (2007) fragmenta-se nas etapas pré-análise, exploração do material 

ou codificação e tratamento dos resultados obtidos/ interpretação.  
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A etapa da pré-análise compreende a leitura flutuante, constituição do corpus, 

formulação e reformulação de hipóteses ou pressupostos. A leitura flutuante requer 

do pesquisador o contato direto e intenso com o material de campo, em que pode 

surgir a relação entre as hipóteses ou pressupostos iniciais, as hipóteses 

emergentes e as teorias relacionadas ao tema.  

Para Oliveira (2008), a constituição do corpus é a tarefa que diz respeito à 

constituição do universo estudado, sendo necessário respeitar alguns critérios de 

validade qualitativa, a saber: a exaustividade (esgotamento da totalidade do texto), a 

homogeneidade (clara separação entre os temas a serem trabalhados), a 

exclusividade (um mesmo elemento só pode estar em apenas uma categoria), a 

objetividade (qualquer codificador consegue chegar aos mesmos resultados) e a 

adequação ou pertinência (adaptação aos objetivos do estudo). 

Ainda na etapa de pré-análise, o pesquisador procede a formulação e 

reformulação de hipóteses, que se caracteriza por ser um processo de retomada da 

etapa exploratória por meio da leitura exaustiva do material e o retorno aos 

questionamentos iniciais. Enfim, na última tarefa da pré-análise, elaborar-se-ão os 

indicadores que fundamentarão a interpretação final (OLIVEIRA, 2008). Durante a 

etapa da exploração do material, buscar-se-á encontrar categorias que são 

expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala 

será organizado. A categorização, para Minayo (2007), consiste num processo de 

redução do texto às palavras e expressões significativas.  

A Análise Temática tradicional trabalha inicialmente esta fase, recortando o 

texto em unidades de registro que podem constituir palavras, frases, temas, 

personagens e acontecimentos, indicados como relevantes para pré-análise. 

Finalmente, realizar-se-ão a classificação e a agregação dos dados, escolhendo as 

categorias teóricas ou empíricas, responsáveis pela especificação do tema 

(BARDIN, 2004). A partir daí, serão propostas inferências e realizadas 

interpretações, inter-relacionando-as com o referencial teórico desenhado 

inicialmente ou abre outras pistas em torno de novas dimensões teóricas e 

interpretativas, sugerida pela leitura do material (MINAYO, 2007). 

Cada trecho considerado significativo foi marcado com uma cor 

correspondente e sistematizado em eixos a partir de subtemas elegidos, 

relacionados a saber: conhecimento da família sobre a doença, conhecimento da 
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família sobre os medicamentos, fatores que facilitam a adesão, fatores que 

dificultam a adesão e apoio aos familiares cuidadores. 
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7 QUESTÕES ÉTICAS 

 

De acordo com a Resolução 466/2012, toda pesquisa que envolve seres 

humanos precisa estar pautada nos princípios da bioética. Deste modo, este projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário.  

 Foi realizado um piloto da entrevista com o objetivo de testar a confiabilidade 

e validade do instrumento de coleta. Os participantes que concordaram em participar 

da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com a 

explicação detalhada da investigação, nomeadamente objetivos, a importância do 

estudo e a garantia do anonimato. Após o esclarecimento dos objetivos do estudo foi 

garantido aos envolvidos que a informação recolhida apenas seria utilizada para o 

presente estudo. As entrevistas foram realizadas em ambiente reservado com o 

objetivo de manter a privacidade. 
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Neste estudo, a amostra foi obtida pelo processo de saturação, entretanto, a 

obtenção da mesma é dependente da disponibilidade e do interesse dos 

entrevistados em participar do estudo, compartilhando suas experiências sobre o 

tema estudado. Além disso, o estudo contemplou apenas familiares de pessoas com 

esquizofrenia que estão vinculadas ao campo de estudo, sendo um território 

geográfico limitado. 

Outro fator limitante deste estudo é que a busca do diagnóstico de 

esquizofrenia foi realizada no prontuário do paciente e equipe médica, sendo dessa 

forma obtida por fontes secundárias. O viés de memória está relacionado pela 

possiblidade do entrevistado não se lembrar da data de descoberta da doença e 

medicamentos prescritos para seu familiar. 
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 9 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando a abordagem teórica adotada nesta pesquisa, os estudos 

encontrados na revisão de literatura e a experiência em campo, destacamos para a 

análise três (03) fatores que influenciaram na participação dos familiares no 

processo de adesão ao tratamento medicamentoso. O primeiro fator diz respeito a 

estrutura e dinâmica da rede de saúde mental, na qual as famílias participantes 

estavam inseridas. Neste sentido, são analisadas potencialidades e limites das 

instituições/unidades de saúde como mediadoras deste processo de adesão, além 

do papel do farmacêutico como integrante desta rede. O segundo, refere-se ao 

conhecimento das famílias acerca do tratamento, adquirido através da interação 

formal com o sistema de saúde e na experiência cotidiana de cuidado. Discute-se o 

quão relevante e suficiente é esse conhecimento para adesão dos participantes ao 

tratamento, uma vez que a literatura indica que este processo envolve múltiplas 

estratégias além da oferta de informações técnicas associadas a dispensação de 

medicamentos. Por fim, analisa-se como o acesso a informações e orientações 

especializadas disponibilizadas pelos profissionais da assistência em saúde e o 

suporte social recebido pelas famílias contribuíram para sua maior ou menor 

participação neste processo. 

 

9.1 A REDE DE SAÚDE MENTAL  

 

Embora a coleta de informações tenha se restringido a uma unidade de 

saúde, pudemos identificar aspectos da dinâmica do atendimento e da sua estrutura 

que são comuns a outras unidades do país e que se referem a coexistência dos 

diferentes modelos de atenção à saúde mental discutidos na revisão de literatura. 

Desta forma, a análise dos fatores institucionais que influenciaram a adesão ao 

tratamento medicamentoso considerou o contexto mais amplo de (des)organização 

da rede de saúde mental na região onde as famílias estavam sendo atendidas.  

O primeiro aspecto que chamou a atenção durante a permanência no campo 

foi o tempo de espera dos pacientes para o atendimento. Neste período, pudemos 

observar usuários aguardando por cerca de três horas até o início das atividades.  
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O tempo de espera variava conforme o horário da chegada dos médicos 

residentes. Importante ressaltar que os atrasos no turno da tarde parecem se 

relacionar com o prolongamento do horário dos atendimentos da manhã e 

consequente diminuição do intervalo de almoço e descanso dos médicos. A 

ausência de tempo para reestabelecimento físico e mental entre turnos pode 

contribuir, dentre outros aspectos, para dificuldade de comunicação entre os 

profissionais de saúde, usuários e familiares (TAMAYO; TROCCOLI, 2009). 

Essa dificuldade pode ser causada pelo cansaço crônico que pode interferir 

na relação médico e paciente e no acolhimento humanizado aos pacientes e 

familiares (NERY, 2007). 

Alguns desses pacientes encontravam-se em crise psicótica, sendo uma das 

características o medo excessivo que pode levar ter a agressividade, como forma de 

defesa, sendo este um momento de extrema vulnerabilidade para os mesmos e seus 

familiares. 

A exaustão dos médicos associada a vulnerabilidade social dos usuários 

impacta diretamente na qualidade de atenção à saúde prestada neste serviço, como 

a disponibilidade em receber, escutar, o tratamento humanizado e o protagonismo 

do paciente. Além destes, concordando com a literatura sobre o tema, uma boa 

relação médico e paciente baseia-se na capacidade de formação de vínculo, e este 

é relacionado com a noção de cuidado integral. 

A integralidade é uma das bases do Sistema único de Saúde (SUS), que 

resulta no acesso universal e igualitário aos serviços de saúde no âmbito de uma 

rede de serviços integralizada, regionalizada, hierarquizada e descentralizada. 

Dessa forma, essa base propõe a coordenação comum de atores e organizações e 

a cooperação entre os serviços de saúde e os profissionais para melhor atender às 

necessidades da população. 

A cronicidade produzida pela fragilidade de uma efetiva “rede” de atenção em 

saúde e, em especial, em saúde mental, se verifica na existência desorganizada de 

várias portas de entrada, e também na dificuldade de acesso, sendo que a 

conectividade e a produção permanente não se operam, e o que vemos é "um 

conjunto de pontos ligados, frágil e burocraticamente como na narrativa abaixo: 

 
“O que dificultou, foi ter ido em vários hospitais Roberto Santos, Mario Leal, 
nunca tinha vaga. Foi tanto que ele ficou três anos no médico particular e a 
gente não teve mais condições. Isso foi o que dificultou para a gente. (A 
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demora dificultou, porque a gente passou quase dois anos, querendo saber 
o que estava se passando, tomou muito medicamento e a gente sem saber 
o que era o diagnóstico da doença.” (FRE) 

 

No contexto de atendimento das famílias participantes, percebe-se que a 

dinâmica relacional estabelecida entre usuários e profissionais médicos pode 

dificultar a adesão ao tratamento. O atendimento centrado exclusivamente no 

profissional de medicina e no tratamento medicamentoso, a distância entre os 

atendimentos e o longo tempo de espera das consultas contribui para a frágil 

vinculação entre usuários e serviço de saúde como na narrativa abaixo. 

 

“Agora tô, porque não tem, outro jeito.... Tratamento, né? Mas não tem 
assim, uma psicóloga, que pudesse dar assim, um acompanhamento, 
pudesse falar sobre esse tipo de doença que ele tem, dar um 
esclarecimento. Que precisaria, né? Um esclarecimento melhor sobre o tipo 
de doença que ele tem, sobre o tratamento que ele está fazendo. Que cada 
vez que eu venho aqui, aí é a médica que eu venho, ela não fala assim... A 
gente fala o que ele sente, o que se passou, mas ela não chega assim. ele 
tem isso e isso”. (FCO) 

 

Para o cuidado plural, no qual o usuário é o denominador comum de várias 

disciplinas e práticas assistenciais, uma efetiva interdisciplinaridade pode ser o 

caminho para a integralidade e para o afastamento do reducionismo que 

desconsidera a subjetividade e as variáveis sociais. 

A presença de uma equipe multiprofissional e a adoção de múltiplas 

estratégias de cuidado poderiam contribuir para o estabelecimento de vínculos 

saudáveis entre usuários e suas famílias e o serviço. Dentre os profissionais de 

saúde indicados para a composição desta equipe, destacamos o farmacêutico. 

Este profissional poderia Identificar de problemas farmacoterapêuticos, 

realizar intervenções educativas a pacientes, individuais e em grupo, atuar como um 

elo nesta unidade com o médico e participar em estratégias de adesão ao 

tratamento medicamentoso. 

 

“Saber o que é que pode causar as medicações, as reações, por que eu sei 
pelas outras pessoas, que já tomou a medicação, que fala: Ah! Essa 
medicação pode causar isso, isso pode ser que causa... como da outra vez 
que ele ficou todo paralisado, eu não sabia, mas aí teve outra paciente que 
tinha tomado essa medicação e ela tinha ficado assim, a dose foi muito 
forte, depois que diminuiu ela melhorou. Não pelo médico, porque eu vim 
aqui, disse ao médico que ele estava sentindo mal, e ele falando que não, 
não, que a medicação não é nada, que é coisa da cabeça dele, mas ele 
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estava sentido mal realmente. Aí eu falei a ele que a medicação que ele 
estava tomando é muito forte” (FCO) 
 
“o comprimido para ela dormir à noite e esses dias ela não está dormindo 
muito a noite ela dorme um pouquinho depois levanta vem cá fora, senta, 
toma um café, eu to observando que tem coisa errada que ela tomava o 
comprimido e ia dormir ela não está dormindo”. (FAM) 

 

O enfoque da atividade do farmacêutico busca a inter-relação das atividades 

na produção do cuidado, e está relacionado a diferentes funções e podem ser 

ativadas dependendo do contexto, como: o seguimento farmacoterapêutico, a 

educação sanitária ou as ações de farmacovigilância. Nas narrativas das famílias 

percebemos a existência de lacunas em relação ao conhecimento do tratamento 

medicamentoso proposto para seus familiares. A inclusão deste profissional no 

campo estudado pode permitir o desenvolvimento do exercício assistencial do 

mesmo, de modo contínuo e sistêmico, e em conjunto com os demais membros da 

equipe alcançar as premissas da política de Saúde Mental conforme as diretrizes do 

SUS. 

 

9.2 CONHECIMENTO DO FAMILIAR SOBRE A DOENÇA E O PLANO 

TERAPÊUTICO MEDICAMENTOSO PROPOSTO 

 

O entendimento de que a família é um fator primordial dos processos de 

saúde e doença de cada indivíduo, atualmente é um consenso. A família é tida  

como razão fundamental para os modos de desenvolvimento, adaptação e 

perturbação do sujeito, é incitada a dar esclarecimentos sobre os processos do 

adoecimento, da admissão do diagnóstico e a adesão ao tratamento (CAQUEO-

URÍZAR et al., 2015). 

É essencial que a família tenha conhecimento sobre a realidade do estado do 

paciente, e que os mesmos possam sempre esclarecer suas dúvidas sobre a 

doença, pois o saber da mesma lhe ajuda a entender o comportamento do indivíduo 

com transtorno mental e em consequência adquire habilidades para lidar com o 

mesmo, conforme as falas a seguir: 

 

“observo se ela tá tomando os medicamentos ou ela tá jogando fora 
enganando que ela tá tomando que sempre eu observo. Cadê tomou o 
remédio? Cadê você, tem hora que ela toma o comprimido e bota a 
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casquinha do comprimido a capinha do comprimido em cima da pia para ver 
que ela tomou, mas enquanto isso eu observo”. (FAM) 
 
“A gente fala para ele que é uma vitamina para ele ficar bom. Ele aceita de 
boa, aí a gente e a mãe faz o medicamento que ele não consegue engolir o 
comprimido, aí a gente machuca os seis comprimidos que é 100 mg, ele 
bebe com suco ou água, mas a gente tem que estar sempre ali porque se 
depender dele, ele se passa”.(FRE) 

 

O modelo de atenção psicossocial tem como base o saber, considerando as 

opiniões dos usuários/famílias na confecção do projeto terapêutico medicamentoso. 

(COVELO; MOREIRA, 2015) 

Ao confrontarmos o conhecimento dos familiares participantes deste estudo 

sobre os medicamentos prescritos pelo psiquiatra, com a última prescrição médica 

no prontuário do paciente, com os medicamentos mencionados pelo familiar, 

verificamos que nem todos têm conhecimento referente ao nome, dose e frequência 

dos medicamentos conforme as falas das famílias abaixo: 

 

“Tinha que seguir a receita de medicamento, aí eles passaram olanzapina 
para tomar, assim que ela tomou um comprimido, olanzapina de 10 mg, a 
noite ela dormia e de dia ficava normal. “(FAM) 
 
“pedi a ela pra passar uma medicação que pudesse esquecer, aí ela sugeriu 
a injeção, esqueci o nome dela, que era melhor, que aí ele não ia esquecer, 
o tratamento não poderia interromper”. (FCO). 

 

Além da participação da família na construção do plano terapêutico, a família 

pode auxiliar o serviço de saúde no reconhecimento dos sinais de alerta de recaída 

(ACOSTA et al., 2012), daí a importância do esclarecimento da mesma em relação 

aos sinais e sintomas da doença e recaídas. 

 

“Sim, ele toma, já estou preocupada inclusive, porque essa medicação foi 
uma das melhores, tem mais ou menos vinte anos que ele usa medicação, 
foi uma das melhores, agora tenho impressão que ele deve ter um certo 
prazo, já tem mais de vinte anos tomando aí estou notando algumas coisas 
nele assim, ele já está falando mais, repete várias coisas, da autocontrole a 
ele mesmo, ordem”.(FTE) 

 

Os efeitos adversos do tratamento medicamentoso são um dilema para 

muitos familiares. Ainda que a maioria reconhecesse os benefícios acarretados pelo 

tratamento medicamentoso nas narrativas, percebemos a preocupação também com 

o possível prejuízo da farmacoterapia (MOTTAGHIPOUR; BICKERTON, 2005): 

https://www.nationalelfservice.net/populations-and-settings/family-carers/major-barriers-implementing-family-involvement-for-patients-with-psychosis/#_ENREF_9
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“Foram dias de luta sob luta, até encontrar o medicamento certo para Maria, 
pois no início ela ficou toda dura, com a língua para fora e distante achei 
que ia ficar doente de tanta angústia de ver minha filha daquele jeito” (FAM). 
 
“Da arritmia, tontura, vômito, tem vários saiu um pouco da minha mente, 

mas eu tenho consciência”. (FRE) 
 

A esquizofrenia proporciona desequilíbrio das relações, costumes e valores 

da família, resultantes da sobrecarga familiar. A falta de esclarecimento sobre a 

mesma pode provocar comportamentos inadequados e ameaçadores que costumam 

prevalecer ao longo dos anos. A incidência dessas ocorrências, as vezes, é grande,  

sendo causa de enorme sofrimento (ELOIA et al., 2014). 

 

“Minha mãe perdeu os dentes da frente pois meu pai deu um soco na boca 
dela, ele não acreditava que minha mãe estava doente, porque quem tem 
esquizofrenia    vive em dois mundos, o real e o imaginário, meu pai não 
achava que minha mãe ouvia vozes. Assim, meu pai, nunca levou fé 
achava que era maluquice, tipo invenção da cabeça dela nunca acreditava 
que ela tinha essa doença ainda mais naquela época, não tinha essa ideia, 
tanto que ele batia nela, hoje ela não tem dente nenhum na boca, por 
causa da violência ele não entendia das complicações, aí ela apanhava” 
(FAB) 
 

O déficit de conhecimento foi atribuído à falta de transmissão de 

conhecimentos pela equipe de saúde, esquecimento ou incompreensão de 

informações fornecidas. Desse modo, alguns familiares buscavam informações 

sobre os medicamentos em fontes nem sempre seguras, tais como jornais, revistas, 

internet, programas de televisão, bulas e pessoas conhecidas. 

 
“Não tem a quem recorrer não. Eu fico perguntando a um e a outro, as 
informações. Fico procurando saber: Fulano, será que é isso? Procurando 
se informar” (FCO) 
 

A responsabilidade do tratamento medicamentoso dos pacientes 

ambulatoriais é compartilhada com os familiares. Desse modo, as percepções e o 

conhecimento que as mesmas possuem sobre o medicamento devem ser 

consideradas, uma vez que influenciam na tomada de decisão em aderir ou não 

(CAQUEO-URÍZAR et al., 2015). 

Como um dos efeitos da esquizofrenia é a perda da capacidade cognitiva 

(KAISER; HEEKEREN; SIMON, 2011), os familiares têm receio de que a pessoa 

saia só na rua, entre outras coisas, porque ela pode não conseguir lembrar como 

retornar para casa. Isso gera a necessidade de que alguém assuma essa tarefa 
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junto ao paciente no ambulatório. A mãe de Pedro o levava para as consultas e 

entrava com ele no consultório, esse cuidado com o seu transporte se deve ao fato 

de que ele já havia sumido ao sair de casa, passando um dia perdido na rua e 

gerando grande preocupação para a família. 

 

“Eu tenho algumas dificuldades. A teimosia que é demais... ele faz o que ele 
quer. E aí nós sabemos que não pode, né? Quer passear ele sozinho, que 
sair sozinho. Ele já se perdeu uma certa feita, nós ficamos desesperados, 
passamos vinte quatro horas procurando esse menino aqui nessa cidade 
toda, foi terrível. Ele gosta de passear sozinho e isso dificulta a nossa... fico 
preocupada, converso muito com ele que não pode sair sozinho, que só 
pode sair acompanhado”. (FTE) 

 

Nesta família pudemos identificar que o cuidado com seu familiar foi um fator 

que facilitou sua participação, porém a sobrecarga subjetiva dificulta o protagonismo 

do paciente no processo de adesão ao tratamento. 

Estudos demonstram que a não adesão ao tratamento medicamentoso pode 

ter consequências graves. Desse modo, o auxílio dos familiares para as pessoas 

ingerirem seus medicamentos de forma correta contribui para a redução de recidivas 

e hospitalizações evitáveis (NAFRADI et al., 2016). 

 

“Sempre falam para eu observar se ela tá tomando os medicamentos ou ela 
tá jogando fora enganando que ela tá tomando que sempre eu observo. 
Cadê tomou o remédio? Cadê você, tem hora que ela toma o comprimido e 
bota a casquinha do comprimido a capinha do comprimido em cima da pia 
para ver que ela tomou, mas enquanto isso eu observo”. (FAM) 
 
“Não, meus filhos procuravam me ajudar eles viam o meu sofrimento com 
ela e não queria deixar ela sair atoa, como tem muitas mães que larga a 
filha ficar no lixo lá catando lixo, a deixa lá que não tem mais jeito deixa lá 
pelo lixo suja, lodenta, eu ia buscar minha filha trazer para dentro de casa. 
Nós todos dentro de casa com meus filhos e minhas filhas, procurava 
buscar o melhor para ela, e hoje em dia tá ela aí trabalhando, toma seu 
remédio de noite e trabalha de dia e tá enfrentando a vida dela e pronto”. 
(FAM) 
 

Nesta família, pudemos identificar que o acompanhamento do cumprimento 

do tratamento medicamentoso, como também a participação dos irmãos da paciente 

facilitou a adesão ao tratamento, porém o medo constante de recaída por parte dos 

familiares provocava um ambiente estressor e prejudicava a paciente a seguir as 

recomendações prescritas, uma vez que, indivíduos com esquizofrenia são 

susceptíveis ao ambiente externo. 
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Um dos fatores que contribui para a adesão ao tratamento medicamentoso 

segundo Hipócrates é: “Manter observação também sobre as falhas dos pacientes, 

porque muitas vezes não relatam a verdade sobre o cumprimento das prescrições” 

(HADDAD; BRAIN; SCOTT, 2014). 

 

“Ele consegue agora, porque eu passei... teve até uma vez que ele tomou o 
medicamento errado, várias vezes ele tomou errado, aí eu procurei corrigir 
pra consertar e agora ele já sabe, eu tô passando pra ele direitinho e peço 
pra ela esclarecer mais, pra não errar a dose. ” (FCO) 

 

Nesta família, pudemos identificar que o acompanhamento da tomada dos 

medicamentos, inclusive a dose, facilitava a adesão ao tratamento evitando efeitos 

adversos, recaídas, mas a dificuldade apresentada pelo paciente em seguir a 

prescrição médica interferia neste processo. 

O cuidado humanizado vai além das condições dos serviços de saúde, onde 

os usuários são atendidos, outros fatores contribuem como o amor, solidariedade, 

escuta, observação e o respeito à singularidade dos mesmos (COSTA, 2002), sendo 

que estes contribuem para o processo de adesão ao tratamento. 

 

“A gente fala para ele que é uma vitamina para ele ficar bom. Ele aceita de 

boa, aí a gente e a mãe faz o medicamento que ele não consegue engolir o 
comprimido, aí a gente machuca os seis comprimidos que é 100mg, ele 
bebe com suco ou água, mas a gente tem que estar sempre ali porque se 
depender dele, ele se passa”. (FRE) 
 

Nesta família, identificamos o entendimento da dificuldade do paciente em 

ingerir os medicamentos e a busca de uma solução para a ingestão dos mesmos, 

este fato facilitou o cumprimento do plano medicamentoso proposto, porém no futuro 

poderá ser um fator complicador, no caso de o mesmo não poder contar com os 

familiares. 

Rosset (2008, p. 58) descreve a família como: “a família em si é uma unidade, 

como um organismo, em que todas as partes estão ligadas e interagem”. Alterações 

neste grupo afeta a dinâmica, sendo a família um espaço de tratamento e 

acolhimento, essas mudanças podem impactar no processo de adesão ao 

tratamento. 

 
“a doença de minha mãe trouxe várias mudanças na minha, minha mãe      
virou filha não consegue tomar o medicamento sozinha, está com a perna 
dura com dificuldade de andar, pouco conversa com as pessoas”. (FAB) 
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“Ah! tem sido pesada,” e sua mãe apesar de ter tido 4 filhos, só tem eu   
para realizar os cuidados necessários como dar   o medicamento conforme 
a receita do médico, eu dou o remédio na boca   dela, levo ao médico, e 
faço os cuidados de higiene e demais.” (FAB) 

 
Identificamos nesta família que o auxílio ao paciente pode partir do familiar, 

desde a cuidados de higiene a ingestão dos medicamentos, o que facilitou a adesão 

ao tratamento, porém, a ausência de apoio e a responsabilidade dos cuidados em 

apenas uma pessoa era um dos fatores que dificultava este processo. 

 

9.3 O SUPORTE SOCIAL E TEÓRICO RECEBIDO PELAS FAMÍLIAS 

 

Os impactos da doença são mais difíceis de serem enfrentados, 

principalmente no início do seu aparecimento quando as formas de manifestação 

do problema que não foram assimiladas pelas famílias. Posteriormente, podem não 

ser mais novidade, mas ainda não compreendidas. 

 

“Eu fico triste porque nós temos tantos estudos para melhorar a situação do 
paciente e eu vejo assim, que muitos ficam encurralados, não tem saída, 
porque tantas pessoas que estudam que se dedica a melhorar a situação do 
paciente para que a doença acabe, mas não ela continua persistindo, como 
se fosse cinema. Você vai ter que continuar ali sofrendo, sentindo e 
situação difícil mesmo, para que quem tem um filho com problema então 
não e fácil. Ele sabe disso que ele tem um problema, eu sempre digo a ele, 
filho você pode melhorar, venha ler com sua mãe, vamos ler, precisamos 
desenvolver isso, levo a praia, levo ao shopping para estar sempre 
interagindo, para que ele não fique, não entre mais ainda na doença”. (FTE) 

 

A intensidade do impacto da doença na família pode ser minimizada quando 

esta família possui um apoio de membros desta ou externo, como por exemplo, de 

parentes, ou do serviço de saúde mental.  

 

“Eu venho aqui, converso com a médica, ela passa algumas informações 
para mim, claro né? Em parte, sim, ela passa para mim algumas 
informações, olha ele tá com algum problema, tá com colesterol alto, 
precisa cuidar disso, daquilo, então não pode comer isso algumas coisas 
assim, então ela passa de qualquer maneira ela passa”. (FTE). 

 

Podemos perceber na narrativa acima que o tipo de suporte oferecido pelo 

serviço que esta família está inserida baseia-se no modelo biológico com enfoque no 

suporte baseado no tratamento dos sinais e sintomas das pessoas, contrapondo ao 

conceito de suporte social e as premissas da Reforma Psiquiátrica. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) descrevia em 1948 a saúde como 

um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência 

de doença ou incapacidade. Em 1986, a mesma acrescentou ao conceito de saúde: 

a capacidade de os indivíduos realizarem as suas aspirações, bem como de 

satisfazerem as suas necessidades, tendo autonomia para modificar ou lidar com o 

meio envolvente, sendo a saúde um recurso para a vida cotidiana, e um enfoque da 

nossa qualidade de vida e não o propósito de vida. 

Em relação a esta família, identificamos uma ausência de suporte social na 

rede de saúde mental como um todo, não apenas no serviço que a mesma estava 

inserida, conforme narrativa: 

 

“A família toda desmoronou, que ele é sobrinho único, aí a gente tinha 
aquele apego, para ver ele naquele estado pedindo ajuda a gente e não 
sabia o que estava se passando com ele, ai a gente levou em vários 
médicos, mas o diagnóstico demorou muito, exame daqui exame dali, 
ainda teve exame sobre álcool, sobre drogas, mas graças a Deus não deu 
nada, foi levando isso e aqui, ai demorou muito o diagnóstico ai quando a 
gente descobriu foi com dezessete anos. A demora dificultou, porque a 
gente passou quase dois anos, querendo saber o que estava se passando, 
tomou muito medicamento e a gente sem saber o que era o diagnóstico da 
doença”. (FRE) 
 

 

Ao considerar com as narrativas, viver com a esquizofrenia é uma tarefa 

estressante, pelo grau de solicitações por parte do paciente. A doença exprime 

mais do que uma soma de sintomas, abarca outras manifestações de origem 

psicológica, social, moral, dentre outras, para o doente e a família. A sensação de 

tristeza, medo e apreensão desencadeiam ansiedade e sofrimento, o que pode ser 

captado nas narrativas abaixo: 

 

“as vezes estou sentada num lugar, as meninas vêm: mãe o que a senhora 
em? Tenho nada não! Aí elas ficam: porque a senhora está assim mãe, aí 
digo fique quietinha no seu lugar que eu fico no meu, mas ela já sabe o que 
é, eu fico assim, meu Deus com oitenta anos eu não paro de lutar, eu luto 
para vencer eu não luto para ficar jogada num canto chorando. ” (FAM)  

 

“Muito nervosismo, eu mesmo fiquei quase na depressão, mas eu me 
levantei, fui entendendo fui tendo conhecimento com os pacientes um 
conversando uma coisa outro conversando outra aí eu fui nesses dez anos. 
E a família ficou desorientada um pouco, porque afetou muito a família, foi 
tanto que eu estava no início para entrar numa faculdade e até hoje não 
conseguir porque eu não estava com cabeça para estudar, só voltada para 
ele”. (FRE) 
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A ausência de uma equipe multidisciplinar favorece o surgimento de episódios 

como o acima relatado, pois a equipe médica concentra-se no paciente tendo a 

família pouco espaço para revelar suas angústias e dificuldades. 

Os familiares sentem necessidade de um serviço de saúde que dê apoio. O 

acolhimento dos serviços de saúde mediante às suas necessidades acarreta-nos 

mesmos o sentimento de que também estão sendo assistidos. Proporciona além 

disso o esclarecimento, aconselhamento e faz com que aprendam a lidar com o 

cotidiano do doente. Dessa forma, a intervenção com os familiares é muito 

importante, pois permitem um ambiente de acolhimento de experiências e os faz 

perceber que outras pessoas enfrentam as mesmas dificuldades. 

 

“não tem jeito né” pois aqui não tem assim, uma psicóloga, que pudesse dar 
assim, um acompanhamento, pudesse falar sobre esse tipo de doença que 
ele tem, dar um esclarecimento. Que precisaria, né? Um esclarecimento 
melhor.” (FCO) 

 

Dessa forma, vemos que o tratamento não deve ser dirigido apenas aos 

pacientes, mas também às pessoas que estarão em contato direto com ele. Hoje em 

dia, a psicoeducação na esquizofrenia é um dos tratamentos complementares mais 

efetivos, pois favorecem a adesão ao tratamento medicamentoso. Nesses 

encontros, as famílias recebem instruções sobre a doença que permitirão lidar 

melhor com a patologia no dia a dia, orientações sobre o tratamento medicamentoso 

prescrito.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo apontam uma adesão parcial ao tratamento 

medicamentoso dos pacientes, uma vez que foi observado um déficit de 

conhecimento sobre o esquema terapêutico e dificuldades para a administração dos 

medicamentos entre os pacientes que necessitavam de auxílio para a ingestão dos 

medicamentos. Tais situações podem prejudicar o seguimento rigoroso e seguro da 

prescrição medicamentosa. Por outro lado, este estudo demonstrou que os 

familiares possuem um papel importante na terapia antipsicótica, por incentivar a 

adoção de práticas de autocuidado, na administração de medicamentos, e por 

acompanhar seu itinerário terapêutico. Dessa maneira, foram descritos como 

agentes facilitadores da adesão ao tratamento 

Este estudo contribui, assim, com a prática clínica, ao assinalar que não basta 

avaliar apenas a adesão ao tratamento enquanto obediência às orientações da 

equipe, mas também as habilidades, o conhecimento do indivíduo e o suporte 

oferecido pelos familiares para a administração dos medicamentos prescritos. 

A dificuldade em seguir o tratamento medicamentoso esteve presente tanto 

nos pacientes que tinham um certo poder executivo como os que dependiam de 

apoio integral para a ingestão dos medicamentos. Portanto, os sofrimentos 

decorrentes da convivência com um transtorno mental crônico e com o tratamento 

medicamentoso requer apoio da família. 

A promoção da adesão através da participação da família requer 

reconhecimento e intervenção sobre um conjunto de dificuldades, sofrimentos e 

limitações abordados no presente estudo. É fundamental em todo o processo de 

adesão ao tratamento medicamentoso, desde o auxílio na ingestão do medicamento, 

como também o suporte social oferecido a seu membro com esquizofrenia. Além 

disso, estudos como este reiteram a necessidade de pesquisas que explorem e 

descrevam as melhores práticas de intervenção sobre as dificuldades, conflitos e 

necessidades de conhecimento dos familiares de pessoas com esquizofrenia para a 

promoção da adesão ao tratamento medicamentoso. 
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APÊNDICE A- Instrumento de Coleta - Entrevista 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada: Adaptado de Destro (2009)  

Duração prevista: 01:00h 

 

Data da Pesquisa: ___/___/____             Código da Família: _________________ 

Nº da Entrevista: ______________          Início da Entrevista:_________________ 

 

I - LEGITIMAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

1. Informar o objetivo do trabalho a desenvolver; 

2. Informar os objetivos da entrevista nesse mesmo contexto; 

3. Pedir autorização para gravar a entrevista, garantia que a gravação será 

destruída após a finalização do trabalho; 

4. Dispor-se a esclarecer quaisquer dúvidas; 

5. Solicitar a assinatura do Consentimento Informado, garantindo o 

anonimato/confidencialidade. 

 

II - CARACTERIZAÇÃO DO FAMILIAR 

 

Iniciais do familiar:___________________   Iniciais do paciente:________________ 

 

Dados Sociodemográficos: 

 

Idade: ____________   Data de Nascimento:_____________ Sexo: _____________ 

Raça (autodeclarada):_______________ Ocupação: _________________________   

Naturalidade: ______________________ Estado Civil: _______________________  

Escolaridade: ____________________ Renda Familiar - Salário Mínimo (SM):_____   

Nº de Filhos: _________ Quantidade de pessoas que moram na casa: ________ 

Quantidade de pessoas dependem dessa renda: __________________________ 

Grau de parentesco: _________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

                        

III – CARACTERIZAÇÃO PACIENTE 

 

Iniciais do paciente:_________________ Número do prontuário: ________________ 

 

Dados Sociodemográficos: 

 

Idade: ____________   Data de Nascimento:_____________ Sexo: _____________ 

Raça (autodeclarada):_______________ Ocupação: _________________________   

Naturalidade: ______________________ Estado Civil: _______________________  

Escolaridade: ____________________ Renda Familiar - Salário Mínimo (SM):_____   
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Nº de Filhos: _________ Quantidade de pessoas que moram na casa: ________ 

Quantidade de pessoas dependem dessa renda: __________________________ 

Grau de parentesco: _________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

DADOS CLÍNICOS (coletados do prontuário):_____________________________ 

Diagnóstico médico:  __________________________________ CID:__________ 

Medicamento Prescrito:_______________________________________________ 

 

Nome do 

medicamento 
Dose Posologia Observação 

    

    

    

    

    

 

V - EXPLORANDO O CONHECIMENTO ACERCA DA DOENÇA: 

 

1.Quando você começou a perceber mudanças no comportamento de seu familiar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 2. Quando aconteceu a primeira crise?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.Você sabe o nome da doença do seu familiar?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.O que você sabe sobre a doença de seu familiar?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Como teve acesso a essas informações? Alguém lhe orientou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Gostaria de ser melhor orientado sobre a doença? O que acha que deveria 

acontecer ou mudar para ter mais e melhores informações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7.Ele(a) já passou por outros tipos de tratamento? Quais? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Quais dificuldades enfrentou? Alguma pessoa ou circunstância facilitou? Alguma 

dificultou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. O que facilitou e/ou Dificultou o tratamento? Os outros tratamentos eram melhores 

ou piores para ele? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

VI DINÂMICA DA FAMÍLIA: 

1.Como ele (a) era antes de ficar doente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.O fato dele (a) ter ficado doente trouxe mudanças na vida da família? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.Quem da família assume os principais cuidados com ele (a)? 

___________________________________________________________________ 

4.Como é, para você, ele(a) estar nessa situação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Quais são os fatores facilitadores e dificultadores do cuidado?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6.Você recebe informação, auxílio financeiro, emocional, material para cuidar 

dele(a)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Você considera esse auxílio suficiente para que seu familiar receba todos os 

cuidados necessários no seu tratamento? Caso negativo, como poderia melhorar, o 

que está faltando? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. O serviço de saúde mental que trata de seu familiar lhe auxilia com informações 

sobre os cuidados necessários a seu familiar, bem como a forma de obter outros 

tipos de ajuda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

VII - EXPLORANDO A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ADESÃO AO 

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

1.O seu familiar tem tomado os medicamentos com que frequência? Toma todas as 

medicações ou apenas algumas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.Quais são os medicamentos que ele tem tomado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.Quais foram as informações que você recebeu sobre a doença (a forma de lidar 

com o paciente, a importância e os efeitos dos medicamentos)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.Quando lhe passaram essas informações?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.Seu familiar consegue identificar e tomar os medicamentos sozinho? Caso 

negativo, como você o auxilia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6.Você tem dúvida sobre o tratamento medicamentoso? Se sim quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7. E seu familiar tem dúvidas? Foi informado? Ele é inserido na unidade de 

cuidados? Alguém explica para ele algo sobre o tratamento e doença?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8.A quem você recorre, em caso de dúvida acerca do tratamento medicamentoso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9.Para você, qual a importância da manutenção do tratamento medicamentoso para 

o seu familiar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.O seu familiar tem tomado os medicamentos conforme a prescrição médica? 

Caso negativo, você percebe alguma mudança no comportamento do seu familiar 

apresenta quando interrompe o tratamento medicamentoso?  Qual (is)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Segundo a sua percepção quais são os motivos que dificultam o seu familiar 

manter o tratamento medicamentoso?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Para você quais os motivos que favorecem o seu familiar manter o tratamento 

medicamentoso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

VII - FINALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

 
 Agradecer o familiar pela colaboração. 
 Dispor-se a ouvir algo que não foi tratado, caso o entrevistado queira 

complementar.    
 Dispor-se a esclarecer quaisquer dúvidas remanescentes. 
 Agradecer o familiar pela colaboração.       

        

Término da Entrevista: ___: ___ h 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento esclarecido do paciente 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento esclarecido familiar 

 
 

 

  

 

 

                                                                                                           Salvador,19 de janeiro de 2019.  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (FAMILIAR)  

O Sr.(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa A participação da família na adesão ao tratamento com 

antipsicóticos em pacientes ambulatoriais com esquizofrenia. Neste estudo pretendemos analisar a participação da família de 

indivíduos com esquizofrenia no processo de adesão ao tratamento medicamentoso com antipsicóticos. O motivo que nos leva 

a estudar este tema é que o conhecimento e análise das informações coletadas podem ser utilizadas pelas equipes de saúde 

para o desenvolvimento de ações que atendam às necessidades das famílias em relação a participação das mesmas no 

tratamento de seus familiares com esquizofrenia.  

Este estudo será realizado no Ambulatório de Psiquiatria Professor Francisco Magalhães Neto, o qual o(a) senhor(a) (paciente) 

é atendido. O senhor (a) participará desta pesquisa por um período de 2(dois) meses (julho a agosto de 2019). A entrevista 

será realizada com o familiar do paciente com diagnóstico de esquizofrenia, conforme Classificação Internacional das Doenças 

(CID-10), o qual será convidado a participar da pesquisa através de contato na sala de espera da respectiva unidade de acordo 

com os critérios :o (a) senhor (a) e seu familiar ter faixa etária superior a 18 anos; o (a) senhor (a) e seu familiar residirem em 

Salvador; ser o familiar responsável direto pela maior parte dos cuidados relacionados a ao senhor(a); o(a) seu familiar estar 

com tempo mínimo de tratamento de um ano com antipsicóticos;  

Procedimento do Estudo  

Após entender e concordar em participar, será realizada uma entrevista com seu familiar para conhecermos a participação dele 

no processo de adesão do seu tratamento medicamentoso. A entrevista será realizada em um ambiente reservado para 

mantermos sua privacidade e terá a duração aproximada de 1(uma) hora. Caso seja necessário confirmarmos algum dado com 

o (a) senhor (a) entraremos em contato para agendarmos horário e data que melhor lhe convier.  

A confirmação do diagnóstico, tempo de tratamento e medicamentos prescritos será realizada no seu prontuário. O acesso ao 

mesmo ocorrerá no ambulatório de psiquiatria, uma vez que é encaminhado para este setor antes do início das consultas 

conforme agendamento.  

O(a) senhor(a) poderá se sentir incomodado em compartilhar informações pessoais ou confidenciais presentes no seu 

prontuário. As mesmas serão mantidas em sigilo e ao invés do do seu nome, estas informações terão um código.  

Não há benefício direto para o participante desse estudo. Trata-se de estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, 

portanto somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício. Porém, os resultados obtidos com 

este estudo poderão contribuir com propostas para a implantação de novas práticas em relação à família no processo de 

adesão ao tratamento medicamentoso do paciente deste serviço.  

O (a) senhor(a) não receberá nenhuma compensação para participar desta pesquisa e não terá nenhuma despesa adicional. 

 

2  

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, ou seja, você somente participa se quiser.  

A não participação no estudo não implicará em nenhuma alteração no seu acompanhamento médico tão pouco alterará a 

relação da equipe médica com o mesmo. Após assinar o  
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consentimento, você terá total liberdade de retirá-lo a qualquer momento e deixar de participar do estudo se assim o desejar, 

sem quaisquer prejuízos à continuidade do tratamento e acompanhamento na instituição  

Quaisquer novas informações que possam afetar a sua segurança ou influenciar na sua decisão de continuar a participação no 

estudo serão fornecidas a você por escrito. Se você decidir continuar neste estudo, terá que assinar um novo (revisado) Termo 

de Consentimento informado para documentar seu conhecimento sobre novas informações.  

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o 

participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.  

Todas as informações colhidas e os resultados das entrevistas serão analisados em caráter estritamente científico, mantendo-

se a confidencialidade (segredo) do paciente e do entrevistado a todo o momento, ou seja, em nenhum momento os dados que 

o identifique serão divulgados, a menos que seja exigido por lei.  

Os registros médicos que trazem a sua identificação e esse termo de consentimento assinado poderão ser inspecionados por 

agências reguladoras e pelo CEP.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em reuniões ou publicações, contudo, sua identidade não será 

revelada nessas apresentações.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Os responsáveis pelo estudo nesta instituição são que poderão ser encontrados no endereço: 

Lúcia de Araújo Costa Beisl Noblat, Amanda Cristina Galvão Oliveira de Almeida, Eliane Debortoli de Carvalho.do Hospital 

Universitário Professor Edgar Santos ou nos respectivos telefones:(32838139), (32838381), (31407766) -telefone para contato 

24horas).  

Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas em relação ao tratamento proposto e deseja ser melhor orientado em relação à seu 

diagnóstico o pesquisador sinalizará ao médico responsável pelo senhor(a) e a coordenadora deste ambulatório a sua 

necessidade a fim de que as questões sejam tratadas durante a consulta médica.Em caso de dúvidas com respeito aos 

aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Lúcia de Araújo Costa Beisl Noblat  

ENDEREÇO: Rua Augusto Viana, s/n, Canela SALA: DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA ANDAR:2º HORÁRIOS DE 

ATENDIMENTO: 8h às 12h - 14h às 17h.SALVADOR (BA) - CEP: 40110060.FONE: (71) 32838381/ E-MAIL: 

LUCIANOBLAT@GMAIL.COM  

CEP/HUPES- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGARD SANTOS- UFBA  

SALVADOR (BA) - CEP: 4011060  

FONE: (71) 3283-8043 / E-MAIL: cep.hupes@gmail.com  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada através do contato com os pesquisadores. Seu nome ou 

o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O(a) Sr.(a) não será identificado em nenhuma 

publicação. A fim de garantir a confidencialidade e a anonimização dos dados utilizaremos códigos de identificação dos nomes 

dos participantes. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, rubricadas em todas as suas 

páginas, as quais serão assinadas, ao seu término, pelo(a) Sr(a) ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador. 

Uma das vias deste termo será arquivada pelo pesquisador responsável, no Ambulatório de Psiquiatria Professor Francisco 

Magalhaes Neto e a outra será fornecida ao(a) Sr.(a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com 

o pesquisador responsável por um período de cinco (5) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão 
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a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos.  

OBSERVAÇÃO: Caso o paciente não tenha condições de ler e/ou compreender este TCLE, o mesmo poderá ser assinado e 

datado seu representante legal. Está condição será verificada mediante a solicitação de apresentação de documento que 

comprove a tutela ou curatela.  

Eu, _____________________________________________, declaro que concordo em participar e que recebi uma via deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

Salvador, _________ de __________________________ de 20_______.  

 

 

  Nome completo (participante)    Data 

 

  Nome completo (pesquisador)    Data 

 

__________________________________________________________________________ 

Nome completo (representante legal (quando aplicável) Data 
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UFBA - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO PROF. 
EDGARD SANTOS DA 

ANEXO A – Parecer do CEP 

 

 

 

 

Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e 

sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas. 

 
Relatórios parciais e final devem ser apresentados ao CEP, inicialmente em 

______/_____/_____ e ao término do estudo. 

 

Situação: Projeto Aprovado. 
  Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 
Documento 

Arqu
ivo 

Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_
P 

19/03/2018  Aceito 

do Projeto ROJETO_1064479.pdf 16:54:36  

Declaração de termodecompromissodados.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 
Pesquisadores  16:53:31 carvalho  

 
Projeto 
Detalhado / 

cartaencaminhamento.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 

Brochura  16:42:44 carvalho  

Investigador     

Projeto 
Detalhado / 

Anuenciasame.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 

Brochura  16:41:02 carvalho  

Investigador     

Projeto 
Detalhado / 

anuenciaLucas.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 

Brochura  16:40:17 carvalho  

Investigador     

Orçamento orcamento.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 
  13:13:07 carvalho  

TCLE / Termos 
de 

TERMOFAMILIAR.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 

Assentimento /  13:05:25 carvalho  

Justificativa de     

Ausência     

Cronograma Cronograma.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 
  13:03:32 carvalho  

Brochura 
Pesquisa 

Pesquisa.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 

  13:02:59 carvalho  

TCLE / Termos 
de 

termopaciente.pdf 19/03/2018 eliane debortoli de Aceito 

Assentimento /  13:02:26 carvalho  

Justificativa de     

Ausência     

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 08/02/2018 eliane debortoli de Aceito 
  09:49:18 carvalho  
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ANEXO B –Artigo submetido 

AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA FAMILIA NO MANEJO DO 

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM PACIENTES AMBULATORIAIS COM 

ESQUIZOFRENIA 

 

THE DIFFICULTIES FOUND BY THE FAMILY IN THE MANAGEMENT OF 

MEDICINAL TREATMENT IN AMBULATORIAL PATIENTS WITH 

SCHIZOPHRENIA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

                                                                                Eliane Debortoli de Carvalho¹  

                                                                                              Lúcia Araújo Costa Beisl Noblat² 

 

RESUMO 

 

Introdução: A esquizofrenia é uma doença crônica que provoca a desorganização do pensamento ou 

consciência. Após a reforma psiquiátrica a família passou a ser responsável pelos cuidados de seus 

membros com transtorno mental, dentre eles o auxílio do seguimento da terapêutica medicamentosa. 

Método: É um estudo de caso com abordagem qualitativa, de caráter descritivo analítico. 

Participaram 05 pares (familiares e pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, conforme 

Classificação Internacional das Doenças (CID-10) maiores de 18 anos. O trabalho de campo foi 

realizado no período de julho a agosto de 2018 em um ambulatório de um hospital da cidade de 

Salvador, Bahia. Resultados: Essas dificuldades vivenciadas pelos familiares no manejo do 

tratamento medicamentoso de pacientes com esquizofrenia revelam a importância de estratégias que 

identifiquem esses problemas em outros contextos. Conclusão: O presente estudo traz importantes 

contribuições para a prática clínica e pesquisa em saúde mental ao apontar fatores que podem 

dificultam o auxílio dos familiares de pacientes com diagnóstico no seguimento da terapêutica 

medicamentosa. 

 

Palavras-chave: Esquizofrenia. Tratamento medicamentoso. Família 

 
1 Autor correspondente. Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Assistência Farmacêutica da Universidade Federal 

da Bahia Endereço atual: Rua Marques de Caravelas, nº 314 Barra, CEP 40140240, Salvador, Bahia, Brasil. Tel.: +55-71 

31407766-. Endereço de e-mail: elianedebortoli@uol.com.br.  

 

2 Professora Doutora Associada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e Gerente de Ensino, Pesquisa 

e Extensão do Hospital Universitário Professor Edgard Santos, Rua Augusto Viana, s/n, Canela, 40110-060, Salvador, Bahia, 

Brasil. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Schizophrenia is a chronic disease that causes the disorganization of thought or 
consciousness. After the psychiatric reform the family became responsible for the care of its members 
with mental disorder, among them the aid of the follow-up of the drug therapy. Method: This is a case 
study with a qualitative approach, with a descriptive analytical character. Participants were 05 pairs 
(relatives and patients diagnosed with schizophrenia according to the International Classification of 
Diseases (ICD-10) aged 18 and over. Field work was carried out between July and August 2018 in 
clinical ambulatory of a hospital in the city of Salvador, Bahia. Result: These difficulties experienced 
by family members in the management of the drug treatment of patients with schizophrenia reveal the 
importance of strategies that identify these problems in other contexts. Conclusion: The present 
study brings important contributions to the clinical practice and research in mental health. The present 
study presents important contributions to clinical practice and research in mental health. by pointing 
out factors that may make it difficult for the families of patients diagnosed to follow the drug therapy. 
 
Keywords: Schizophrenia. Drug Trerapy. Family Relations 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos epidemiológicos demostram que vinte milhões de pessoas sofrem 

algum tipo de doença mental no mundo e que este número vem aumentando 

principalmente nos países em desenvolvimento. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS)², no relatório para saúde mental, uma em cada quatro 

famílias possui um membro com perturbação mental ou comportamental. Segundo a 

Academia Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e a OMS - Região 

Europeia, uma em cada cinco crianças apresenta problemas de saúde mental, 

alertando para a tendência de aumento no decorrer dos anos.  

A causa da esquizofrenia não é bem definida devido a sua complexidade, 

porém há uma variabilidade de hipóteses que buscam encontrar a sua etiologia, 

dentre outras: Hipótese do desenvolvimento neural; Hipótese de desenvolvimento da 

esquizofrenia durante a gravidez; Hipótese serotonérgica; Hipótese glutamatérgica; 

Hipótese genética; Hipótese dopaminérgica. A hipótese dopaminérgica possui maior 

destaque, uma vez que a administração de fármacos utiliza esta via, e considerado o 

tratamento mais eficiente deste transtorno mental³. 

A classificação Internacional de Doenças (CID-10), a esquizofrenia é 

caracterizada por alterações do pensamento e percepção, por afetos inadequados 

ou embotados. A consciência e a capacidade intelectual permanecem, porém, existe 

a possibilidade de evolução do déficit cognitivo. Os fenômenos   psicopatológicos 

são os mais importantes, dentre eles: o eco, a imposição, o roubo do pensamento ou 
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a difusão do pensamento, ideias delirantes de controle, influência ou passividade, 

alucinações auditivas que comentam ou discutem com o paciente na terceira 

pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos.  

A Reforma Psiquiátrica Brasileira trouxe contribuições na forma de conceber e 

perceber a família no contexto do cuidado em Saúde Mental4. 

. Antes de sua efetivação, o modo de tratamento disponível para as pessoas 

com transtorno mental era fundamentado no isolamento e na exclusão, ficando os 

sujeitos privados do contato com sua família e com a sociedade 5. No Brasil, a partir 

da década de 1970, a necessidade de se reavaliar as práticas em saúde mental 

tornou-se notório, ante das condições desumanas de tratamento a que eram 

expostas as pessoas com transtorno mental, mantidas distantes da sociedade e dos 

seus familiares. Dessa forma, com a Reforma Psiquiátrica, sucederam mudanças na 

compreensão quanto a concepção de saúde mental e no tratamento das pessoas 

acometidas com este sofrimento. Um dos resultados importantes da Reforma 

Psiquiátrica foi a criação de novos dispositivos de tratamento de base comunitária e 

o envolvimento da família, com o objetivo de acolher, cuidar e preparar para o 

indivíduo com transtorno mental para a ressocialização 6 

Em decorrência do movimento de desinstitucionalização, que recomenda, 

entre outras medidas, períodos mais curtos de internação, as famílias acabam se 

tornando os principais provedores do cuidado aos usuários dos serviços de saúde 

mental. 

A causa da esquizofrenia não é bem definida devido a sua complexidade, 

porém há uma variabilidade de hipóteses que buscam encontrar a sua etiologia, 

dentre outras: Hipótese do desenvolvimento neural; Hipótese de desenvolvimento da 

esquizofrenia durante a gravidez; Hipótese serotonérgica; Hipótese glutamatérgica; 

Hipótese genética; Hipótese dopaminérgica. A hipótese dopaminérgica possui maior 

destaque, uma vez que a administração de fármacos utiliza esta via, e considerado o 

tratamento mais eficiente deste transtorno mental 2. 

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), a 

esquizofrenia é caracterizada por alterações do pensamento e percepção, por afetos 

inadequados ou embotados. A consciência e a capacidade intelectual permanecem, 
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porém, existe a possibilidade de evolução do déficit cognitivo. Os fenômenos   

psicopatológicos são os mais importantes, dentre eles: o eco, a imposição, o roubo 

do pensamento ou a difusão do pensamento, ideias delirantes de controle, influência 

ou passividade, alucinações auditivas que comentam ou discutem com o paciente na 

terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos.  

A prevalência de esquizofrenia é de cerca de 0,7%, com estimativas em 

vários países variando de 0,2-2,0%7
. 

Os principais antipsicóticos utilizados são chamados de típicos ou atípicos. Os 

antipsicóticos típicos (Haloperidol, Clorpromazina, Flufenazina) foram os primeiros a 

serem descobertos e atuam como antagonistas dos receptores D2 de dopamina e 

demonstram alta efetividade no controle dos sintomas positivos da esquizofrenia 

(alucinações, ideias delirantes).  Os antipsicóticos atípicos (Olanzapina, Risperidona, 

Quetiapina, Clozapina) surgiram mais recentemente e agem como antagonistas dos 

receptores de dopamina e na neurotransmissão serotoninérgica, acarretando o 

controle dos sintomas positivos8. 

Embora as diretrizes atuais para o tratamento da esquizofrenia recomendem 

que o antipsicótico é essencial para o tratamento de manutenção a longo prazo, a 

adesão aos protocolos recomendados é um dos grandes desafios no tratamento da 

esquizofrenia. A não adesão a esta classe de medicamentos é um fator preditor para 

re-hospitalização e recaída9  e afeta mais de um terço dos pacientes com 

esquizofrenia por ano. 

Adesão ao tratamento é, portanto, um processo que depende de diversos 

fatores que se baseiam na união entre quem cuida e quem é cuidado, e tem relação 

com a periodicidade, a continuidade e a consistência na relação com o cuidado em 

busca da saúde. Assim, a relação entre profissional e paciente é um fator que 

contribui para a estruturação e solidificação do processo, motivo pelo qual deve ser 

considerado para que se efetue 10. 

As diretrizes de desinstitucionalização, corresponsabilidade e vinculação entre 

usuário, comunidade e sistema profissional são algumas das bases da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (RPB). Com o redirecionamento do modelo de Saúde mental 

no Brasil, as famílias, junto a seus membros em situação de adoecimento psíquico, 
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assumem um lugar de destaque, em um espaço de cuidados também a partir do 

trabalho da equipe de saúde11. A família passou a ser corresponsável pela busca, 

encaminhamento do doente ao médico, hospital, ou serviço de saúde, por seu 

tratamento medicamentoso, como também acompanhar a sua reabilitação12.  

A família, em sua grande maioria, ao se defrontar com a doença mental, 

sente-se desprotegida e constata o abalo causado no seio familiar. A sobrecarga 

familiar compreende características econômicas, práticas e emocionais aos quais 

familiares se submetem. Essa sobrecarga poderá se manifestar subjetivamente ou 

objetivamente, sendo que a forma objetiva se refere às implicações negativas da 

presença do familiar adoecido, como adição de tarefas, aumento dos custos, 

vulnerabilidade do relacionamento interpessoal e as mudanças das atividades 

diárias. A sobrecarga subjetiva refere-se à percepção da família em relação ao 

membro familiar adoecido, como também o compromisso pelos cuidados com o 

mesmo13. 

No que tange ao indivíduo com esquizofrenia, é importante que além do 

tratamento farmacológico e do apoio psicoterapêutico individual, ocorra a 

participação de seus familiares. As famílias nem sempre estão preparadas para 

lidar, de forma contínua, com sintomas e comportamentos tão complexos como os 

que surgem na esquizofrenia. Por esse motivo, faz-se necessário que, concomitante 

com o tratamento farmacológico, também ocorra uma mudança no clima emocional 

familiar, podendo ter um efeito adicional na prevenção da recaída, através da 

redução da intensidade dos estímulos externos que a pessoa com esquizofrenia é 

submetida diariamente, diminuindo a alta emoção expressa14. A fim de que isso 

aconteça, é fundamental que os familiares recebam suporte teórico e sejam 

ensinados e apoiados para lidar ativamente com a doença, sendo este o principal 

objetivo das intervenções psicoeducativas familiares 15.  

Neste sentido , o  suporte social é considerado atualmente como um fator 

capaz de promover e proteger a saúde16. A concepção de suporte social é 

multidimensional e subjetiva, sendo permitido conceituar o Suporte Social como a 

presença de pessoas em quem o sujeito pode confiar, que se demonstram atentas e 

que o fazem sentir amado e estimado. Questões essas que levam o sujeito a crer 

que pertence a uma rede de comunicação e responsabilidades recíprocas, dessa 
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forma, o indivíduo terá ao seu dispor recursos e unidades sociais (tais como a 

família) em resposta aos pedidos de ajuda e assistência 17. 

Diante do exposto, definiu-se como questão de pesquisa: quais são os as 

dificuldades no manejo do tratamento medicamentoso em pacientes ambulatoriais 

com esquizofrenia. Considera-se importante abordar este tema, pois oportunizará 

uma reflexão à comunidade acadêmica e aos profissionais da saúde que atuam com 

esse público podendo contribuir para o desenvolvimento de estratégias de análise 

das reais necessidades dessas famílias. 

Para isso, é necessário que se analise as reais necessidades dessas famílias. 

Tendo as dificuldades decorrentes do cotidiano com diversos sintomas que se 

expressam na esquizofrenia. Este estudo buscou identificar as principais 

dificuldades enfrentadas por essas famílias. 

2 MÉTODO 

Consiste em um estudo de caso com abordagem qualitativa, de caráter 

descritivo analítico. realizado com familiares de pessoas com esquizofrenia 

assistidos em Ambulatório de Psiquiatria em um Hospital Universitário de Salvador, 

Bahia, no período de julho a agosto. Foram realizadas 5 entrevistas com familiares 

de paciente com esquizofrenia de acordo com a conveniência e a disponibilidade 

dos participantes. O número de entrevistas foi definido durante a coleta de dados 

através do critério de saturação, segundo o qual as entrevistas são suspensas 

quando os discursos apresentam repetição das informações, devido ao fato de não 

existirem novos elementos para a análise. Para a coleta de dados foi utilizado um 

formulário com questões relacionadas à idade, escolaridade, renda familiar, número 

de filhos e roteiro de entrevista com perguntas associadas à participação da família 

no processo de adesão ao tratamento medicamentoso. Os dados foram registrados 

por meio de gravação em áudio e diários de campo, contendo notas pessoais acerca 

dos encontros. Após a coleta do material, as questões foram agrupadas de acordo 

com seu núcleo temático em categorias de análises e interpretadas pela técnica de 

Análise de Conteúdo. Segundo Bardin a análise de Conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise de comunicação, visando obter, por procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas mensagens.  
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Em atenção à Resolução CNS/MS nº 466/12, este estudo foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgar Santos -CEP/HUF 

BA e aprovado com o parecer 2.560.376 

3 RESULTADOS  

Emergiram da análise 3 eixos temáticos, que serão apresentados e discutidos 

na sequência 

Esquizofrenia......O conhecimento do familiar; Tratamento medicamentoso: 

proposto; Suporte social: apoio oferecido as famílias. 

Esquizofrenia......O conhecimento do familiar: 

“A explicação que eu tive foi que é um tipo de pessoa que vive em dois 

mundos, um mundo imaginário e um mundo real, ela ouve vozes.” (FAB) 

Neste contexto, é indispensável identificar o entendimento que as famílias têm 

sobre a esquizofrenia e as possíveis formas de cuidado, conhecer os significados e 

experiências destas famílias, e ofertar meios de cuidado e interação para conviver 

com a doença, com as dificuldades na aceitação e no enfrentamento. Proporcionar, 

também, apoio psicoeducativo   e psicossocial para que elas consigam atender as 

demandas do cuidado exigido pelo seu membro com esquizofrenia   

Eu fico triste porque nós temos tantos estudos para melhorar a situação do 

paciente e eu vejo assim, que muitos ficam encurralados, não tem saída, 

porque tantas pessoas que estudam que se dedica a melhorar a situação do 

paciente para que a doença acabe, mas não ela continua persistindo, como 

se fosse cinema. Você vai ter que continuar ali sofrendo, sentindo e 

situação difícil mesmo, para que quem tem um filho com problema então 

não e fácil. Ele sabe disso que ele tem um problema, eu sempre digo a ele, 

filho você pode melhorar, venha ler com sua mãe, vamos ler, precisamos 

desenvolver isso, levo a praia, levo ao shopping para estar sempre 

interagindo, para que ele não fique, não entre mais ainda na doença” (FTE). 

 

A intensidade do impacto da doença na família pode ser minimizada quando 

esta família, de membros desta ou externo como por exemplo, de parentes, ou do 

serviço de saúde mental.  
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“A família toda desmoronou, que ele é sobrinho único, aí a 
gente tinha aquele apego, para ver ele naquele estado 
pedindo ajuda a gente e não sabia o que estava se passando 
com ele, ai a gente levou em vários médicos, mas o 
diagnósticos demorou muito, exame daqui exame dali, ainda 
teve exame sobre álcool, sobre drogas, mas graças a Deus 
não deu nada, foi levando isso e aqui, ai demorou muito o 
diagnóstico ai quando a gente descobriu foi com dezessete 
anos. A demora dificultou, porque a gente passou quase dois 
anos, querendo saber o que estava se passando, tomou muito 
medicamento e a gente sem saber o que era o diagnóstico da 
doença”. (FRE) 

 

Ao considerar com a narrativas acima, viver com a esquizofrenia é uma tarefa 

estressante, pelo grau de solicitações por parte do paciente. A esquizofrenia é uma 

doença crônica e complexa em que a pessoa apresenta como sintomas adicionais, 

pensamento e comportamento desorganizados. A doença exprime mais do que 

uma soma de sintomas, abarca outras manifestações de origem psicológica, social, 

moral, dentre outras, para o doente e a família A sensação de tristeza, medo e 

apreensão desencadeiam ansiedade e sofrimento, o que pode ser captado nas 

narrativas abaixo: 

Conhecimento sobre o tratamento medicamentoso: 

“Não tem a quem recorrer não. Eu fico perguntando a um e a outro, as 
informações. Fico procurando saber: Fulano, será que é isso? Procurando 
se informar” (FCO) 

A responsabilidade do tratamento medicamentoso dos pacientes 

ambulatoriais, é compartilhada com os familiares. Desse modo as percepções, o 

conhecimento que elas possuem sobre o medicamento devem ser consideradas, 

uma vez que influenciam na tomada de decisão em aderir ou não ao tratamento 

medicamentoso. 

“Sempre falam para eu observar se ela tá tomando os medicamentos ou ela 
tá jogando fora enganando que ela tá tomando que sempre eu observo. 
Cadê tomou o remédio? Cadê você, tem hora que ela toma o comprimido e 
bota a casquinha do comprimido a capinha do comprimido em cima da pia 
para ver que ela tomou, mas enquanto isso eu observo”. (FAM) 

“Não, meus filhos  procurava me ajudar eles viam o meu sofrimento com ela 
e não queria deixar ela sair atoa, como tem muitas mães que larga a filha 
ficar no lixo lá catando lixo, a deixa lá que não tem mais jeito deixa lá pelo 
lixo suja, lodenta, eu ia buscar minha filha trazer para dentro de casa. Nós 
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todos dentro de casa com meus filhos e minhas filhas, procurava buscar o 
melhor para ela, e hoje em dia tá ela aí trabalhando, toma seu remédio de 
noite e trabalha de dia e tá enfrentando a vida dela e pronto”. (FAM) 

Estudos demonstram que a não adesão ao tratamento medicamentoso pode 

ter consequências graves. Desse modo o auxílio dos familiares as pessoas 

ingerirem seus medicamentos de forma correta contribui para a redução de recidivas 

e hospitalizações evitáveis  

Suporte social: o apoio ofertado às famílias: 

“as vezes estou sentada num lugar, as meninas vêm: mãe o 
que a senhora em? Tenho nada não! Aí elas ficam: porque a 
senhora está assim mãe, aí digo fique quietinha no seu lugar 
que eu fico no meu, mas ela já sabe o que é, eu fico assim, 
meu Deus com oitenta anos eu não paro de lutar, eu luto para 
vencer eu não luto para ficar jogada num canto 
chorando.”(FAM)  

 

O conceito de suporte social é multidimensional e subjetivo, sendo permitido 

dizer que   o Suporte Social está relacionado com a presença de pessoas em quem 

o sujeito pode confiar, que se demonstram atentas e que o fazem sentir amado e 

estimado. Condições que levam o sujeito a pensar que pertence a uma rede de 

comunicação e responsabilidades recíprocas, dessa forma o indivíduo terá ao seu 

dispor recursos e unidades sociais (tais como a família) em resposta aos pedidos de 

ajuda e assistência 17. 

“Muito nervosismo, eu mesmo fiquei quase na depressão, mas eu me 
levantei, fui entendendo fui tendo conhecimento com os pacientes um 
conversando uma coisa outro conversando outra aí eu fui nesses dez anos. 
E a família ficou desorientada um pouco, porque afetou muito a família, foi 
tanto que eu estava no início para entrar numa faculdade e até hoje não 
conseguir porque eu não estava com cabeça para estudar, só voltada para 
ele “(FRE) 

Os familiares sentem necessidade de um serviço de saúde que dê apoio. O 

acolhimento dos serviços de saúde mediante às suas necessidades acarreta nos 

mesmos o sentimento de que também estão sendo assistidos. Proporciona além 

disso, possibilita o esclarecimento, aconselhamento e faz com que aprendam a lidar 

com o cotidiano do doente. Dessa forma, a intervenção com os familiares é muito 

importante pois permitem um ambiente de acolhimento de experiências e os faz 

perceber que outras pessoas enfrentam as mesmas dificuldades. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Discorrer sobre esquizofrenia é aceitar a família fragilizada, sem saber o que 

fazer no início do diagnóstico, mas que se adapta à nova realidade, vivencia a 

doença em todas as etapas, supera os as dificuldades e espera pela recuperação de 

seu familiar. Todos os familiares entrevistados participam de forma direta e indireta 

no tratamento medicamentoso. As dificuldades encontradas vão desde o receio de 

uma recaída e a angústia de conviver com os efeitos adversos dos medicamentos, a 

demanda excessiva de cuidado demandado por seu ente querido. 

Ao falar sobre as dificuldades enfrentadas no manejo da terapêutica 

medicamentosa,  os familiares  os participantes do estudo apontaram as seguintes 

questões: o impacto dos sintomas da  esquizofrenia sobre o tratamento 

medicamentoso, a apreensão  com os efeitos da farmacoterapia, a vulnerabilidade  e 

necessidade de  suporte  (que nem sempre é disponibilizado), e a falta de 

conhecimento sobre o transtorno e o tratamento. 

Essas dificuldades vivenciadas pelos familiares de pacientes com 

esquizofrenia com revelam a importância deste estudo pois o mesmo traz 

importantes contribuições para a prática clínica e pesquisas em saúde mental ao 

apontar fatores que dificultam o auxílio da família a   pacientes com diagnosticados 

com este transtorno no seguimento da terapêutica medicamentosa.  
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ANEXO C- Submissão do artigo 

 


