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Resumo: Este trabalho faz parte da pesquisa de uma dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Serviço Social da Unioeste. Objetiva compreender o contexto objetivo 
da família do sujeito em sofrimento psíquico e como esse contexto repercute nas suas 
possibilidades de exercício do protagonismo, tanto em relação ao tratamento de seu familiar 
enfermo, quanto na busca por avanços na política de saúde mental. Para compreender essa 
conjuntura, fez-se uso da pesquisa qualitativa, com nove observações de campo, entrevista 
com sete familiares usuários do CAPS e dois trabalhadores de saúde mental desse serviço.. 
Conclui-se com esse trabalho que o contexto subjetivo dessas famílias, que envolvem 
sentimentos de culpa, estresse e isolamento, repercutem na sua autonomia e possibilidade 
de protagonismo. 
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Abstract: This work is part of the research of a dissertation presented to the Graduate 
Program in Social Work of Unioeste. It aims to understand the objective context of the 
subject's family in psychological distress and how this context impacts on their possibilities of 
exercising protagonism, both in relation to the treatment of their sick family member and in 
the search for advances in mental health policy. To understand this situation, qualitative 
research was used, with nine field observations, interviews with seven family members of the 
CAPS and two mental health workers of this service. It was concluded with this work that the 
subjective context of these families, which Involve feelings of guilt, stress and isolation, 
repercussions on their autonomy and possibility of protagonism.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ter um familiar em sofrimento psíquico traz repercussões para o contexto da família 

em relação à ordem objetiva, como, por exemplo, nas dificuldades laborais, nos gastos 

financeiros e em relação ao estigma e ao preconceito social vivenciado pela família. Mas, 

além das questões objetivas, subjetivamente a família também vivencia sentimentos como 

os de medo, de culpa, de estresse, de impaciência, entre outros, que debilitam suas 

possibilidades de uma atuação protagonista junto aos serviços de Saúde Mental. Ao longo 

dessa pesquisa, ficou evidente que, muitas vezes, o sofrimento e os impactos subjetivos de 

ter um familiar em sofrimento psíquico eclipsam na fala dos sujeitos os impactos objetivos, 

principalmente da ordem econômica, pois a família encontra-se tão fragilizada por esse 

processo que grande parte de seus discursos representam um desabafo das suas angústias 

emocionais. Sendo assim, é necessário tratar do contexto subjetivo em que essas famílias 

estão inseridas, evidenciando-se seus sentimentos de culpa, seu desejo pela “cura” do 

transtorno mental, seu adoecimento e seu desgaste emocional acompanhado por 

sentimento de medo, de frustração e de estresse. Refletir o contexto subjetivo significa 

pensar sobre as possibilidades dessas famílias sentirem-se autônomas e seguras para sua 

ação protagonista.   

Nesse sentido, este artigo objetiva compreender o contexto objetivo da família do 

sujeito em sofrimento psíquico e como esse contexto repercute nas suas possibilidades de 

exercício do protagonismo, tanto em relação ao tratamento de seu familiar enfermo, quanto 

na busca por avanços na política de saúde mental. Para tanto, foi eleito para participar 

desse estudo um CAPS no município de Toledo/PR, o qual possui uma Associação de 

Pacientes, Familiares e Funcionários (APFF-CAPS) estruturada. Para coleta de dados, 

foram realizadas cinco observações do Grupo de Familiares ofertado mensalmente no 

serviço para as famílias, uma observação da reunião da APFF-CAPS e três observações 

esporádicas em outros momentos de rotina da instituição. 

Concomitantemente à realização das observações de campo, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas. A construção dos roteiros das observações e das entrevistas 

se deu de acordo com diretrizes bibliográficas e documentais que dão indicativos sobre o 

“lugar” da família na Política de Saúde Mental e que foram identificadas, especialmente, no 

texto legal da Política de Saúde Mental e nas Conferências Nacionais de Saúde Mental 

(CNSM).   

Após definição dos instrumentais para coleta de dados, foram selecionados os 

participantes das entrevistas, os quais compreenderam sete familiares e dois funcionários 

do CAPS. O CAPS do município de Toledo/PR conta com um universo de dezoito 

funcionários. Nesse caso, utilizou-se a amostragem não probabilística intencional, 
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selecionando dois entrevistados que atuam mais diretamente com os familiares, sendo 

esses com formação em Serviço Social e em Psicologia e nessa pesquisa denominados de 

T1 e T2.  

Dentre o universo de 281 famílias de usuários, também se utilizou a amostragem não 

probabilística intencional para selecionar o presidente APFF-CAPS, por se tratar de um 

representante político formal das famílias, identificado como PA. Além desse critério e dessa 

escolha, foi realizada a amostragem probabilística casual, sorteando-se seis famílias 

restantes de usuários do CAPS. O critério de seleção para o sorteio foi, intencionalmente, o 

regime de atendimento do sujeito em sofrimento psíquico, com duas famílias do regime não-

intensivo (denominadas F1 e F2), duas do regime semi-intensivo (F3 e F4) e mais duas do 

regime intensivo (F5 + F6 e F7). Em relação aos familiares F5 e F6, ressalta-se que o casal 

optou por participar da entrevista.  

Os dados coletados com autorização dos entrevistados e foram transcritos no 

Microsoft Word 2011, versão 14.1.3, e analisados a partir da técnica de análise de conteúdo 

de Bardin (1977). O recorte dos elementos do texto foi embasado na análise temática. Após 

recortado o material em temas, foi utilizado o tipo de enumeração da presença dos temas no 

texto e registrada a frequência da sua aparição. Quanto maior a aparição de um item no 

texto, mais significativo seu sentido para a interpretação da realidade que se pretende 

desvelar. Esse processo propiciou a emergência das categorias e das subcategorias que 

orientam a análise do conteúdo dos materiais coletados, sendo uma delas “o contexto 

subjetivo da família do sujeito em sofrimento psíquico”, a qual será discutida nesse trabalho, 

explorando como a conjuntura social e econômica em que a família está inserida reflete nos 

seus limites e possibilidades para o exercício do protagonismo em relação ao tratamento de 

seu familiar enfermo e para conquista de avanços na política de saúde mental. 

 
 

2. O CONTEXTO SUBJETIVO DAS FAMÍLIAS DE UM CAPS DE TOLEDO/PR  

 

O contexto do sofrimento psíquico no âmbito familiar também se relaciona com a 

culpabilização da família pelo aparecimento do transtorno. Historicamente, a família foi 

responsabilizada pela eclosão do transtorno mental, sendo reconhecida por adjetivos 

negativos, como, por exemplo, negligente, omissa, oportunista, entre outros, culpou-se a si 

própria por “não ter educado direito”, foi responsabilizada pelo saber técnico e estigmatizada 

pela sociedade (BRAZ, 2013). Relatos de culpabilização da família pela eclosão do 

transtorno ou pelos comportamentos apresentados pelo sujeito em sofrimento psíquico 

surgiram nas falas de duas entrevistadas nessa pesquisa: 

“Nós (escola) não suportamos mais ele, é a senhora como mãe que 
tem que educar, que tem que fazer alguma coisa. Daí eu, eu chorava 
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muito eu entrava em desespero, ‘Meu Deus, como que eu vou 
educar? Vou educar espancar?’” (F1). 
 
“Na escola eles também estão de saco cheio dele, também assim, 
ele bate e cospe, e daí elas ficam meio que me culpando também, 
não sei o que elas pensam, que eu sou a culpada” (F2). 
 
“Tipo a mãe e o pai nós somos meio afastados, a vó e o vô, porque 
eles falam que é culpa minha das coisas serem assim e eu não 
aceito isso” (F2). 
 

A política social brasileira traz algumas marcas que fazem parte da sua forma de 

conceber e atuar com as famílias, com uma atenção à família vulnerabilizada e um trabalho 

“considerado na maioria das vezes como uma prática conservadora e disciplinadora sob o 

rótulo de planejamento familiar” (CARVALHO, 2008, p. 95). Nesse contexto, a família é 

fragmentada nas suas necessidades e rotulada como um espaço de carência de “bens e 

serviços e de afetos” (CARVALHO, 2008, p. 95). Assim sendo, as instituições que deveriam 

promover a proteção dessas famílias têm exercido uma prática de penalização dessas e de 

culpabilização pelas mazelas que a afetam. Portanto, como constatado na fala dessas 

famílias, a prática da penalização da família está presente no espaço das políticas sociais, 

no caso das falas citadas na política educacional. As famílias apontam que, nesse contexto, 

os educadores falam claramente que “lugar de educar é na família, não na escola”, ou por 

meio de gestos e da postura cotidiana demonstram o julgamento em relação a essas 

famílias. Face a isso, questiona-se como as famílias podem se sentir acolhidas e amparadas 

para o exercício do protagonismo, se as políticas sociais que deveriam fomentar e apoiar 

essa ação, culpabilizam-nas pelas refrações do sofrimento psíquico? Em relação ao CAPS 

pesquisado, não foram identificados, nos discursos das famílias, relatos de culpabilização, 

todavia, os funcionários entrevistados afirmam esperar mais envolvimento dessas famílias. 

Mas além da culpabilização da família, por parte do próprio círculo familiar e das 

políticas sociais, ela enfrenta, junto ao seu familiar adoecido, o estigma e o preconceito 

fortemente arraigado na sociedade. Foram muitos os relatos, encontrados nessa pesquisa, 

sobre as dificuldades e o sofrimento subjetivo de membros da família, em especial do 

cuidador:  

“A família em si ela é doente, porque eu mesmo tenho que de vez em 
quando, cada tempo assim, eu tenho que tomar fluoxetina pra mim 
conseguir. Hoje em dia já nem tanto mais, pra gente conseguir 
suportar o paciente, porque não é fácil” (F5). 
 
“Se não sabia pra que lado correr, crítica vinha de tudo que é lado. 
[...] Qual é a mulher que vai querer um cara todo dia bêbado? Eu 
queria uma fuga, falsa fuga pra escapar dos problemas ali com ele” 
(PA). 
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Esse adoecimento, entre outros fatores, se relaciona ao desgastante processo pelo 

qual a família passa quando o transtorno mental eclode em seu seio. Conforme Rosa 

(2005), nessa situação, um dos primeiros passos da família é buscar resolver a situação no 

âmbito privado, tentando solucionar internamente as situações que se apresentam, sem 

remeter ao âmbito das políticas públicas. Somente quando as tentativas de resolver a 

situação dentro da família falham é que ela “chega a um serviço psiquiátrico com 

sentimentos de impotência, exaustão, culpa, desespero. É uma das últimas formas de 

publicizar uma questão que preferiria, se tivesse opção, resolver no plano privado” (ROSA, 

2005, p. 210).   

No início do tratamento, quando eclodem as primeiras crises, a família é mais 

receptiva às orientações dos trabalhadores de saúde mental e aderem com maior facilidade 

ao tratamento, investindo os seus recursos econômicos, temporais e emocionais na busca 

pela cura da doença, transferindo sua esperança na cura para a esfera profissional, 

especialmente para o saber médico. Contudo, quando percebem que essa expectativa não 

será alcançada, os sentimentos iniciais e a sua conduta ficam abalados (ROSA, 2011).  

Esse processo, identificado e descrito por Rosa (2011), também foi observado nessa 

pesquisa. Dentre as famílias entrevistadas, a busca pela cura estava mais evidente no 

discurso das mães que têm filhos pequenos e que atualmente frequentam excepcionalmente 

o serviço. A mãe F1 demonstra esperança na cura do filho, investindo ativamente nesse 

processo. Por outro lado, apesar de F2 esperar a cura de seu filho, essa se encontra em um 

momento em que não tem mais certeza da possibilidade desse processo, colocando 

interrogações tanto na possibilidade de cura quanto na eficiência do serviço, que “não 

atende” o seu desejo, diminuindo, com isso, o investimento de seus recursos para esse 

tratamento. 

“Ó eu tenho fé, eu creio em Deus que ele ainda vai se recuperar 
bem. Ainda vai chegar o dia em que ele não vai mais tomar remédio, 
que ele vai crescer, que ele vai se tornar um adulto, ele não vai mais 
precisar de mais nada disso né. Então é isso que a gente espera, é 
essa atenção que a gente espera deles, é na esperança de que 
fazendo esse tratamento [...] vai chegar um dia lá na frente que não 
vai mais precisar, vai dar lugar pra outro que precisa também né” 
(F1). 
 
“Eu quero que ele melhore, mas ultimamente não estou esperando 
mais nada, já faz cinco anos que ele tá lá [...] não sei se muda mais 
não, tem que começar desde o começo. [...] Só que eu já fui muito 
atrás sabe, já estou cansada de ir atrás já, agora não vou mais atrás 
não.” (F2). 
 

A busca da família pela “cura” do paciente também foi explicitada pelas funcionárias 

do CAPS. Uma delas afirma que realizou uma pesquisa avaliando a percepção dos usuários 

sobre vários aspectos do serviço e foi constatado que o grande desejo da família em relação 
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ao CAPS é a cura do usuário, o que demonstra falta de clareza desses familiares em 

relação à doença mental e seus limites e possibilidades de controle e cura, evidenciando a 

necessidade de maiores esclarecimentos por parte das equipes de saúde.  

 
“A gente fez um diagnóstico aí um tempo atrás, quase que cem por 
cento busca o que? A cura. Então assim, a cura a gente não tem 
como ofertar, a gente pode ofertar sim essa estabilidade do quadro, 
essa reinserção dentro da potencialidade do CAPS” (T1). 

 

Esse desejo de cura, ou de apaziguamento dos sintomas, está depositado, em 

grande parte, no saber médico e na medicação, evidenciando o poder da prática 

medicamentosa em relação as outras ações terapêuticas. Na maioria dos encontros 

observados, as famílias trazem informações referentes aos efeitos colaterais da medicação, 

à mudança da medicação e suas consequências no cotidiano da família, à forma de 

atendimento do médico e o “acerto” na medicação, à obesidade do usuário relacionada ao 

uso da medicação, entre outros. Ao colocar no saber médico e na ação medicamentosa 

grandes expectativas em relação ao tratamento de seu familiar, as famílias pesquisadas e 

observadas demonstram um maior envolvimento e interesse em pesquisar as medicações, 

os seus efeitos colaterais e sua administração e em acompanhar o paciente junto ao médico 

para dialogar sobre essas questões, mostrando, nesse quesito, um protagonismo em 

relação ao tratamento do sujeito em sofrimento psíquico. Em um dos grupos observados, 

um familiar relata que quando o médico tenta diminuir a medicação do sujeito em sofrimento 

psíquico ele fica agitado, o que leva a família a solicitar o aumento da dosagem, pois afirma 

ser impossível conviver com esse familiar de outra forma.  

Como apontado por Rosa (2005), é necessário um direcionamento de recursos 

emocionais, temporais, econômicos e de saberes da família para construção de uma nova 

trajetória para o ente familiar enfermo. Contudo, o que foi evidenciado ao longo da pesquisa 

foi a fragilidade dos recursos emocionais, desgastados frente ao longo período de cuidado 

desses sujeitos. 

 
“Eu agora tô estressada, estressada. Entra ano sai ano é sempre a 
mesma coisa e a gente não vê melhoras” (F2). 
 
“Bom nós somos convalescente do estresse total, estressado, isso aí 
é inegável. A própria dinâmica do dia a dia deixa, porque tem que ter 
uma persistência e uma fé em Deus que eu vou te falar, porque o 
problema deles [...] a repetição das coisas tu fala uma coisa e dali a 
pouco. Entendeu o que eu quis dizer?” (PA). 
 
“São coisas mínimas que a gente percebe que toma assim uma 
proporção muito grande quando a gente fala em termos de transtorno 
né. E isso vai causando na família um desgaste muito grande e 
acaba tendo as dificuldades aí de realmente participar: “ah já tentei, 
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já fiz tantos anos alí”. Mas é algo assim como educar uma criança, é 
voltar a falar sempre, repetir” (T1). 
 

As técnicas do CAPS conseguem identificar, no contexto subjetivo vivenciado pelas 

famílias, um dos limites e, por suas falas, o principal limite que impede um maior 

envolvimento no serviço. Além do estresse e do cansaço pela necessidade de repetição 

diária de questões para esses usuários, as famílias trazem ainda que, depois de um tempo, 

a paciência para lidar com esses sujeitos fica diminuída, as relações ficam desgastadas e a 

forma da família se relacionar com o sujeito em sofrimento psíquico vai ficando enrijecida 

em padrões e em repetições que corroem essa relação. 

“A paciência chega num ponto que você não tem mais, não tem 
muita paciência. Tipo desde os meus doze anos que é assim, a 
época que eu comecei a lembrar” (F4). 
 
“Com o tempo dá um desgaste, isso é natural. Por causa daquilo que 
eu te falei: o repetitismo. Muita coisa, chega um ponto que se esgota” 
(PA). 
 
“Acaba se tornando algo pesado, a gente sabe que não é fácil lidar 
com o transtorno mental. E quando você tem assim um filho por 
exemplo que foge daquele projeto ideal [...] às vezes isso acaba 
gerando uma frustração na família, dificultando também. Sem contar 
que, por exemplo, nós aqui, a gente fala: lidar com ele aqui duas 
horas em uma oficina é tranquilo né, agora ficar com ele vinte, vinte e 
duas, vinte e quatro horas, vai gerando um cansaço, vai gerando um 
estresse. Às vezes você também não está em um dia bom, então a 
gente sempre fala: qualquer pingo dá uma tempestade interna né” 
(T1). 
 

Além do desgaste diário referente ao cuidado do sujeito em sofrimento psíquico, 

muitas famílias trouxeram, tanto nas entrevistas como nas observações, relatos de medo em 

relação a recaídas e principalmente a atos de agressividade contra a família. Em três das 

cinco Reuniões de Familiares observadas, o tema agressividade veio à tona, apresentando 

relatos como:  

- é necessário trocar a medicação, pois ela está agressiva com todos em casa; 

- meu filho está bem, mas só quer dormir, não vem pro CAPS, não quer fazer nada. 

O médico tentou trocar a medicação e ele piorou muito, ficou agressivo, por isso a 

gente prefere como está; 

- em alguns momentos meu filho é gentil e carinhoso, abraça, faz massagem na 

mãe, mas em outros momentos é atormentado por vozes. Porque ele não pode ser 

sempre gentil? 

- meu vizinho foi internado, porque ele tem um transtorno grave e é muito agressivo 

com a família. Agora que ele vai sair a família não quer de volta. Muitos comentam 
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que isso é um absurdo, a família não querer cuidar, mas só a família sabe o que 

passa com um paciente com transtorno, o medo e as agressões que sofre. 

Nas entrevistas, as famílias e os funcionários também trouxeram a temática da 

agressividade como algo vivenciado no seu cotidiano, especialmente quando se trata do 

diagnóstico de esquizofrenia. De acordo com Rosa (2011), dois aspectos se destacam para 

as famílias como características proeminentes da “loucura”: a perda da consciência e a 

agressividade, sendo que “a relação da família com o enfermo psicótico chega a ser mais 

dramática, pois os sintomas são mais intensos e ameaçadores à segurança do grupo” 

(ROSA, 2011, p. 262).  

“Ele ouviu algumas crianças falando assim: ‘ixi, já chegou o baleia’. E 
ele chegou e reclamou pra mim e eu sei que essas coisas dói muito 
nele. Daí já bate ne mim aquele medo, bate aquele medo assim: 
‘Meu Deus será que vai começar tudo de novo?’” (F1). 
 
“No momento da crise né, por que como que a família vai aguentar 
um esquizofrênico quebrando todos os vidros, as portas, batendo. 
Corre o risco até de matar alguém da família dependendo a crise” 
(F5). 
 
“Todo o esquizofrênico, ele tem algo em comum contra no mínimo 
um da família, no meu caso eu era o vilão dele. Eu cansei de 
apanhar dele, não nego eu tenho marcas até hoje dele pegar. Mas 
eu não posso reagir, pegar um pedaço de pau bater nele, eu vou 
preso porque o dele é doença. Então eles alegavam o seguinte: o 
senhor tem que pegar, chamar a autoridade se for o caso, algema 
ele e leva pro centro psiquiátrico” (PA). 
 
“O que que nós observamos nas famílias, um recuo frente aqueles 
momentos em que eles poderiam ter se posicionado um pouquinho 
mais firmemente. Então sempre foram cedendo, cedendo, cedendo, 
e esses sujeitos foram ocupando um espaço de uma zona de 
conforto, de alguma forma de não precisar fazer nada: ‘eu sou 
doente afinal de contas, então eu posso fazer o que eu quero’. E 
usam muitas vezes, e dá para perceber claramente, pacientes que 
usam da agressividade como uma forma de manter essa posição de 
‘está vendo, então eu tenho transtorno, sou louco mesmo, não mexa 
comigo’” (T2). 

 

Como apontado por T2, o sujeito que está em sofrimento psíquico também tem 

ganhos secundários com a doença. As famílias e os técnicos citam situações em que o 

usuário não auxilia nas atividades domésticas ou em outras atividades que lhe são 

solicitadas afirmando impossibilidades relativas à doença, ou mesmo utilizando a 

agressividade como mecanismo para alcançar seus objetivos. Como observado a partir da 

fala dos familiares que participam do grupo, é preferível a apatia do que a agressividade e, 

em alguns momentos, o usuário utiliza essa forma de relação familiar para manobrar os 

sentimentos da família. 
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“Tanto que ela faz coisas que eu acho que ela nem precisa fazer 
sabe. Ela faz por conta, quando ela tá bem ela arruma doença pra 
ela sabe? Daí fica indo pra não ir trabalhar, entendeu?” (F4). 
 
“Nós fomos fazer umas compras no mercado e eu tinha levado ele 
pra cortar o cabelo, aí ele fingiu que estava com tontura porque ele já 
está preparando o campo para amanhã se negar a ir para o CAPS. 
[...] Não adianta eu contrariar ele e ir contra a vontade dele, ele vai lá 
e fica parado e não quer fazer nada e daí? Ele volta nervoso e daí 
ele começa a incomodar aqui em casa” (PA).   
 

Quando a família, apesar da esperança de cura, percebe que a convivência com o 

sofrimento psíquico será algo cotidiano e permanente, vai encontrando outros mecanismos 

para lidar com o sujeito em sofrimento psíquico e outras formas de se adaptar a essa 

situação. Na reunião de familiares foram trazidos belos relatos que expressam a 

compreensão e os mecanismos utilizados para manejar a doença, como um pai que afirmou 

que o filho escuta vozes e que, atualmente, quando ele vê o filho correndo sem motivo para 

janela como se estivesse fugindo ou perseguindo alguém ele consegue acalmá-lo quando 

não questiona o que o filho faz, mas afirmando que na próxima perseguição ele sairá 

vitorioso. Esse pai afirma que essa forma de lidar com o delírio acalma o filho e auxilia a 

família a trabalhar a situação. Contudo, ao mesmo tempo em que a família vai encontrando 

formas de manejar o sofrimento psíquico, ela também se depara com a preocupação em 

relação ao cuidado, trazendo questões como: quem cuidará dele(a) quando eu não estiver 

mais aqui? Se eu não estiver por perto, será que outra pessoa conseguirá cuidar? Será que 

meu familiar conseguirá dar conta das demandas do cotidiano? 

“Muda tudo a rotina da gente. [...] Porque quando tem uma pessoa 
com bastante problema né, tu tem uma preocupação também né, 
que a gente carrega pra sempre junto né. É mês a mês e é aquele 
medicamento que toma é sempre contínuo né, não para né, a gente 
não sabe ah se um dia vai parar ou não vai” (F3). 
 
“Ah pior que é tudo né, eu tenho que cuidar dela porque quem vai 
cuidar? [...] Porque eu fico preocupada se ela vai perder o emprego 
quem que vai cuidar dela? Se ela perder a casa quem vai cuidar 
dela? (F4). 

 
O sofrimento subjetivo que o familiar cuidador e o grupo familiar vivenciam 

influenciam em seu dispêndio de energia para a ação protagonista. Conforme Costa e 

Paulon (2012), a análise do protagonismo no espaço da saúde mental envolve um campo 

macropolítico, de envolvimento e de conhecimento em relação à Política de Saúde Mental, 

de participação em Conselhos, em Conferências, em Associações, enfim, de participação 

naquilo que é socialmente instituído para a luta pela ampliação e garantia de seus direitos.  

Mas além disso, envolve também um plano micropolítico, relacionado tanto ao desejo e às 

forças que os sujeitos dispõem para uma maior ou menor participação como à forma como 
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esses sujeitos se subjetivam. Desse modo, partindo-se do contexto subjetivo em que as 

famílias estão inseridas, entende-se a 

[...] participação social enquanto processo de afirmação de 
singularidades possíveis, forjado nos encontros, parcerias, embates 
e discussões que se dão no cotidiano do trabalho em saúde, tanto 
nos espaços instituídos formais, criados para que as pessoas 
participem levando suas reivindicações e delegando poderes, quanto 
nos encontros que compõem o dia a dia da vida de um usuário da 
saúde mental (COSTA; PAULON, 2012, p. 576). 
 

Sendo assim, olhar para o protagonismo da família na Política de Saúde Mental 

envolve não apenas o campo objetivo e as relações políticas que ela estabelece, mas 

também seu contexto social e subjetivo; a forma como entende, vive e sente o sofrimento 

psíquico. Conviver com o sujeito em sofrimento psíquico implica aumento de gastos, 

principalmente com a medicação que não é acessada por meio do SUS; além disso, dispor 

de um cuidador permanente repercute nas possibilidades desse em acessar o mercado de 

trabalho e auxiliar na renda familiar, ou implica o seu acesso a trabalhos autônomos e 

precários. Nesse contexto, o sujeito em sofrimento psíquico muitas vezes passa a ser fonte 

de renda para família por meio de acesso a direitos previdenciários ou, quando isso não 

ocorre, as possibilidades de sua inserção em uma atividade produtiva são limitadas, frente à 

conjuntura do mercado de trabalho e ao estigma e preconceito que envolve a doença.  

Somado a esse contexto, o desgaste subjetivo dessas famílias também ocorre, o que 

evidencia a necessidade de olhar para família dentro da política de saúde mental como 

usuária do serviço, sujeito de direitos que necessita de assistência e cuidados para ser 

contingente no cuidado de seu familiar adoecido.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A família, além dos impactos econômicos, vivenciam cotidianamente modificações 

em suas relações sociais por meio de conflitos e de afastamento de familiares e amigos que 

não compreendem o sofrimento psíquico, ou mesmo das políticas sociais que acessam, 

que, em alguns casos, culpabilizam a família pelos comportamentos desse familiar. Esse 

contexto, muitas vezes, dificulta a relação da família com seu ente enfermo, situação 

agravada pelo desgaste cotidiano de manejar os sintomas do sofrimento psíquico. Sendo 

assim, a família expressa fragilidade emocional, sentimentos de frustração, de culpa, de 

medo e de preocupação, além de colocarem seus recursos na busca por uma “cura” que 

não é possível. Esses fatores, somados ao contexto socioeconômico dessas famílias do 

CAPS, fragilizados pela atual conjuntura do sistema capitalista de flexibilização das relações 

de trabalho e reestruturação produtiva, diminuem suas possibilidades de acessarem o 
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serviço e serem sujeitos ativos no acompanhamento desse familiar e na luta por direitos 

dentro da Política de Saúde Mental. 

Diante desse quadro, é fundamental a compreensão de que a família necessita ser 

tomada como usuária do serviço, participando de debates e de orientações sobre as 

especificidades do sofrimento psíquico, discutindo as repercussões do cuidado no seu seio 

e as possibilidades de manejar essas situações. Assim, ela precisa de assistência e de 

cuidados para seu fortalecimento, e consequente avanço do tratamento do sujeito em 

sofrimento psíquico, e protagonismo dentro da Política de Saúde Mental. Todavia, ao longo 

da pesquisa foi observado que o maior espaço destinado ao encontro e ao debate dessas 

questões dentro do CAPS é a reunião de familiares, espaço pouco ocupado por essas 

famílias, que enfrentam limites para um maior envolvimento no serviço, dentre eles, o seu 

contexto subjetivo. 
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