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Resumo: A segunda metade do século XX foi marcada por reformas e transformações, ocorridas em diversos 

âmbitos da cultura e do conhecimento. O modelo psiquiátrico tradicional, pautado pelas práticas asilares, relegou 

os chamados doentes mentais à exclusão e segregação, através das internações em manicômios, nas quais recebiam 

tratamentos desumanos. Tal modelo passou a ser criticado, no Brasil, em especial a partir da década de 80, contexto 

em que ocorreu o processo de desinstitucionalização, colocando em ação a Reforma Psiquiátrica. Assim, a luta 

antimanicomial, ganhou força no contexto da abertura política, cujo o lema reside na garantia do direito à cidadania 

e humanidade dos doentes mentais, visando a reinserção na sociedade. Porém, há estudos que indicam que, em 

muitos casos, as famílias dos doentes acabam não recebendo a orientação e o suporte adequados. 
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, por se tratar de um estudo teórico, 

fez se o uso de artigos e livros acadêmicos sobre a história da psiquiatria no Brasil, saúde mental 

e família. 

O modelo psiquiátrico tradicional, iniciado no início do século XIX, foi permeado por 

práticas asilares que relegaram os chamados doentes mentais à exclusão e segregação, através 

das internações em manicômios. A “idade de ouro do alienismo”, como ficou conhecido este 

período, estendeu-se por todo o século XIX, ocupando ainda quase todo o século seguinte. No 

decorrer deste tempo, aqueles que eram considerados anormais ou desarrazoados tiveram como 

triste destino o confinamento em instituições marcadas pela violência e pela destituição da 

condição de cidadãos. 

No Brasil, durante o século XX, em especial na sua primeira metade, a política alienista 

continuou crescendo, uma vez que a doença mental se tornou objeto de lucro, uma simples 

mercadoria. (Amarante, 1994). Diante deste contexto, um grande contingente de médicos, 

enfermeiros e estagiários, constataram a necessidade de uma reforma na saúde mental do país, 

reforma essa que se tornou um marco na história da Psiquiatria brasileira.  
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O processo de crítica do modelo psiquiátrico tradicional conduziu à reforma 

psiquiátrica, na qual foi criada, em 2001, a Lei 10.216. Tal Lei foi apresentada como projeto, 

pela primeira vez, em 1989, pelo deputado Paulo Delgado. Depois de aprovado na Câmara dos 

Deputados, o projeto ficou paralisado por onze anos, tendo sido assinado, em abril de 2001, 

pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A lei garante os direitos e a 

proteção aos portadores de saúde mental. 

 Neste trabalho, nos dedicaremos a refletir sobre a premente necessidade de se pensar as 

estratégias de assistência aos familiares daqueles que sofrem intenso sofrimento psíquico. Por 

muitos anos, a culpa pelo sofrimento psíquico daqueles que eram considerados loucos recaiu, 

em grande medida, sobre a família.  

Durante o século XX, a família foi banida do tratamento de seus entes. Segundo Moreno 

e Alencastre (2003), os primeiros pacientes que foram internados no Hospício D. Pedro II eram 

aqueles destituídos de família: mendigos, alcoolistas e negros alforriados. Por outro lado, havia 

aqueles que sofriam de paixões, não aceitavam os princípios morais da sociedade e 

“deformavam a imagem da família”. Também a estes cabiam a internação psiquiátrica. A forma 

de tratar o doente, assim como a exclusão da família, possui reflexos até os dias atuais. O poder 

médico utilizou a argumentação estratégica de que a loucura era de origem hereditária, para 

convencer as famílias da necessidade de exclusão de seus doentes. (MORENO E 

ALENCASTRE, 2003) 

             O fato da família viver distante dos doentes por vários anos, deu origem à necessidade 

de uma releitura dos tratamentos psiquiátricos, buscando novos moldes e uma forma de reinserir 

o doente mental na sociedade. Este se tornou um dos principais objetivos da Reforma 

psiquiátrica, pois o projeto de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial visa o retorno 

dos doentes aos seus territórios de vida. Com a chegada desses doentes em seus lares, houveram 

algumas dificuldades de adaptação, pois as famílias não estavam preparadas, muito menos 

estruturadas, para recebê-los.  

 

A família terá que conviver com situações como sentir medo e a 

angústia pela possibilidade de crise, não poder deixar o paciente 

sozinho, sofrer agressões verbais e físicas, lidar com as perdas materiais 

e ter de deslocar se para a unidade de internação. Estas modificações 

causam sofrimento à família, principalmente no período adaptativo, 

devido à falta de preparo e orientação quanto ao transtorno mental e à 

assistência em saúde ao membro doente (BESSA E WAIDMAN, 2013). 

 



 

 

 As famílias sentem uma necessidade de orientação em relação ao cuidado com o ente 

adoecido, além de se sentirem prejudicadas, tanto no âmbito do trabalho, quanto no âmbito 

social. Um grande exemplo dessa dificuldade e também, de certa forma, um modo de desabafar 

sobre a reforma psiquiátrica e suas falhas práticas, veio com um texto escrito pelo poeta e 

escritor Ferreira Gullar para a Folha De São Paulo, provocativamente intitulado “Uma Lei 

Errada”. Neste texto, Gullar retrata sua reação diante das primeiras opiniões sobre a Reforma 

psiquiátrica e desabafa dizendo:  

 

Não sabe o que é conviver com pessoas esquizofrênicas, que 

muitas vezes ameaçam se matar ou matar alguém. Não imagina o 

quanto dói a um pai ter que internar um filho, para salvá-lo e 

salvar a família [...] 
 

 Gullar possuía propriedade para falar sobre o assunto, já que tinha dois filhos com 

esquizofrenia, Paulo e Marcos. A fala do escritor retrata muito das dificuldades encontradas por 

diversos pais de pessoas com doenças mentais. 

             A reforma psiquiátrica trouxe sim a possibilidade de reabilitação e ressocialização aos 

doentes mentais, mas trouxe também muitos impasses e desafios aos lares. Não podemos 

generalizar no sentido de atribuir as dificuldades enfrentadas pelas famílias a uma possível 

vergonha dos entes doentes; as famílias também precisam ser acompanhadas e assistidas para 

que se tornem aptas a contribuir no processo de reinserção destes sujeitos em seus territórios de 

vida.  

Cumpre salientar que a tarefa de conter um sujeito que está vivenciando um intenso 

sofrimento psíquico, muitas vezes atravessando um estado de surto psicótico, não é algo 

simples. Quando se vê, a casa pode estar toda quebrada, o doente pode ter se machucado ou até 

mesmo machucado alguém. Além de investir na reinserção do sujeito na sociedade, é 

fundamental que os familiares não estejam sozinhos nesta empreitada. O processo de Reforma 

psiquiátrica tem sido convocado a avançar ainda mais no acompanhamento e planejamento da 

(re)estruturação familiar. 

 É notável a importância deste aspecto para que seja desenvolvido um olhar mais 

atencioso e generoso voltado para a família do doente mental. Portanto, é preciso repensar 

também os cuidados para com a família dos usuários dos serviços de assistência. E isso não 

apenas no que concerne ao fator econômico-financeiro, mas também social e psicológico, até 

mesmo porque estes fatores se complementam e influenciam mutuamente. Conclui-se, com 



 

 

isso, que os profissionais da saúde mental devem atentar também aos familiares dos usuários 

dos serviços, estando preparados para oferecer suporte aos mesmos. 
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