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 A taxa de prevalência dos transtornos psiquiátricos no mundo é elevada. 
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2001, aproximadamente 
450 milhões de pessoas apresentavam algum tipo de transtorno psiquiátrico. Pesquisas 
realizadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento indicaram que, durante toda 
a vida, mais de 25% das pessoas apresentam um ou mais transtornos psiquiátricos. Eles 
respondem por 30,8% de todos os anos vividos com incapacidade e contribuem com 
8,1% de todos os anos de vida perdidos, sendo esses valores maiores do que a 
contribuição de todas as formas de câncer (5,8%) e das doenças cardiovasculares 
(4,4%). Os transtornos psiquiátricos são responsáveis por 12% da carga global de 
doenças, excedendo a carga atribuída às doenças cardiovasculares (9,7%) e às 
neoplasias malignas (5,1%). As projeções indicam que esse número crescerá para 15% 
até o ano de 2020 (Thornicrof & Tansella, 2010; WHO, 2001). 

Segundo estimativas do Relatório Mundial de Saúde da OMS (WHO, 2001), no 
mundo, uma, em quatro famílias, tinha, pelo menos, um membro que sofria de 
transtornos psiquiátricos no período avaliado. Não é fácil estimar, com precisão, o 
número de familiares que são afetados pelo impacto do transtorno psiquiátrico, mas, 
considerando a presença de, ao menos, um membro da família por pessoa diagnosticada, 
estima-se que, nos Estados Unidos, haja cerca de um milhão e meio de famílias afetadas 
(Tessler & Gamache, 2000). 

Os transtornos psiquiátricos ocasionam impacto no indivíduo, na família e na 
comunidade. Os indivíduos sofrem por sua incapacidade de participarem das atividades 
normais da vida e de assumirem suas responsabilidades. O impacto dos transtornos 
psiquiátricos na comunidade envolve o custo da prestação de cuidados, a perda de 
produtividade e a ocorrência de problemas legais envolvendo pacientes psiquiátricos. 
Quanto aos familiares cuidadores, estudos indicaram que a sobrecarga que eles 
apresentavam, ao cuidar de um paciente psiquiátrico, era substancialmente elevada. 
Além da sobrecarga, os familiares experimentam uma redução da produtividade 
econômica (Thornicrof & Tansella, 2010; WHO, 2001). 

Uma das consequências negativas dos transtornos psiquiátricos na família refere-
se às alterações na saúde dos familiares cuidadores. Segundo Rosa (2008), não é raro 
encontrar familiares que desenvolvam transtorno psiquiátrico após assumirem a 
condição de cuidadores. Eles também se tornam pacientes e passam a necessitar de 
atendimento dos serviços de saúde mental. 

O impacto dos transtornos psiquiátricos na família foi acentuado devido ao 
processo de desinstitucionalização psiquiátrica. Tal processo modificou a assistência às 
pessoas com transtornos psiquiátricos, que passou a se basear prioritariamente em 
serviços extra-hospitalares. Essa mudança resultou em um maior envolvimento das 
famílias nos cuidados cotidianos aos pacientes. Com períodos mais curtos de internação, 
o tratamento dos pacientes psiquiátricos passou a ser realizado em centros de saúde, 
localizados na própria comunidade, substituindo o modelo hospitalocêntrico (Hanson & 
Rapp, 1992). Em conseqüência, os familiares de pacientes psiquiátricos passaram a  
desempenhar um papel mais importante no cuidado aos pacientes, na vida cotidiana. 
Eles passaram a serem considerados, pelos profissionais dos serviços de saúde mental, 
como aliados no atendimento aos pacientes, na sua reinserção social e na adesão ao 



tratamento. As famílias exercem influência na manutenção dos pacientes psiquiátricos 
na sociedade e representam fonte de apoio primário para eles (Bandeira, 1991; Hanson 
& Rapp, 1992; Solomon, Beck, & Gordon, 1998; WHO-SATIS, 1996). 

De acordo com a literatura da área, os familiares cuidadores passam por diversas 
dificuldades no seu cotidiano e no seu relacionamento com o paciente psiquiátrico, 
apresentando o sentimento de sobrecarga com o papel de cuidador (Loukissa, 1995; 
Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996). Essas dificuldades são ainda mais acentuadas 
devido à falta de um apoio satisfatório por parte dos serviços de saúde mental. Esses 
serviços têm apresentado problemas de recursos humanos, materiais e de organização, 
que os impedem de satisfazer adequadamente as necessidades dos pacientes na 
comunidade, resultando em dificuldades na sua reinserção social e sobrecarga para os 
seus familiares, que precisam suprir essas necessidades. Os problemas apresentados são: 
número insuficiente de serviços, profissionais em número reduzido e despreparados e 
falta de repasse de verbas para os serviços de saúde mental, o que ocasiona dificuldades 
materiais (Andreoli, 2007; Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus, & Mari, 2007; 
Bandeira & Barroso; 2005; Morgado & Lima, 1994). 

Os familiares carecem de esclarecimentos a respeito do transtorno psiquiátrico e 
de orientações acerca de como lidar com os comportamentos problemáticos dos 
pacientes e como agir nos momentos de crise. Enfrentam, ainda, problemas de ordem 
social e econômica, tais como falta de medicamentos e más condições de moradia e de 
alimentação, entre outros (Loukissa, 1995; Miranda, 1999; Waidman, Jouclas, & 
Stefanelli, 1999).  

Tendo em vista as dificuldades dos familiares, com o papel de cuidadores dos 
pacientes na comunidade, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que tenham 
como objetivo compreender melhor a experiência dessas famílias e suas principais 
necessidades (Hanson & Rapp, 1992). Alguns autores apontam para a necessidade de 
desenvolver mais pesquisas, que avaliem a importância relativa dos diversos fatores 
associados à sobrecarga sentida pelos familiares e a interação desses fatores na sua 
modulação (Hanson & Rapp, 1992; Loukissa, 1995; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 
1996). 

Na literatura internacional, a sobrecarga de familiares de pacientes psiquiátricos 
tem sido amplamente discutida. Diversos estudos investigaram os fatores que 
contribuem para uma menor ou maior sobrecarga e o impacto dessa sobrecarga na saúde 
mental dos familiares, utilizando instrumentos de medida com validade e fidedignidade 
aferidas. Um fator apontado nas pesquisas, relacionado ao grau de sobrecarga, refere-se 
ao gênero do cuidador. Embora tenha havido poucas pesquisas sobre essa variável, há 
uma indicação de que o grau de sobrecarga pode variar em função do gênero do 
cuidador (Loukissa, 1995; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996). No contexto brasileiro, 
são poucos os estudos, publicados em periódicos científicos, que focalizam a 
experiência dos familiares de pacientes psiquiátricos, e a maioria deles não aborda 
especificamente a questão da sobrecarga (Bandeira & Barroso, 2005). 

No que se refere à questão do gênero, foi feita uma busca nas bases indexadas 
dos periódicos científicos SciELO, Medline e Lilacs, com os descritores burden, 
sobrecarga e family. Foram encontradas 30 pesquisas pesquisas que avaliaram a sua 
relação com a sobrecarga familiar em amostras de familiares cuidadores de pacientes 
psiquiátricos. Após eliminar as revisões de literatura e as pesquisas qualitativas, obteve-
se 18 estudos. Desses estudos, dez constataram que a sobrecarga é mais elevada entre as 
mulheres cuidadoras (Barroso, 2006; Dyck, Short, & Vitaliano, 1999; Gallichio, 
Nauman, Langenberg, & Baumgarten, 2002; Greenberg, Kim, & Greenley, 1997; Hsaio, 
2010; Kumar & Mohanty, 2007; Magliano et al., 1998; Martinez, Nadal, Bepered, & 



Medióroz, 2000; Ricard, Bonin, & Ezer, 1999; Scazufca, Menezes, & Almeida, 2002). 
Por outro lado, sete desses estudos não encontraram diferença significativa entre 
homens e mulheres com relação à sobrecarga familiar (Álvarez & Vigil, 2006; Fan & 
Chen, 2009; Fialho et al., 2009; Garrido & Menezes, 2004; Grandón, Jenaro, & Lemos, 
2008; Kumari, Singh, Verma, Verma, & Chaudhury, 2009; Urizar & Maldonado, 2006). 
Uma pesquisa encontrou resultados divergentes em duas avaliações realizadas com 
intervalo de dois anos, sendo que a primeira avaliação encontrou maior grau de 
sobrecarga nas mulheres e a segunda não observou diferença entre os grupos (Zarit, 
Tood, Judy, & Zarit, 1986). Portanto, pode-se observar uma contradição entre os 
resultados das pesquisas analisadas, que demanda esclarecimento, a partir de novas 
pesquisas sobre essa temática.  

As contradições, citadas anteriormente, talvez possam ser explicadas por 
diferenças metodológicas existentes entre os estudos. As pesquisas que não encontraram 
diferenças significativas entre homens e mulheres, com relação ao grau de sobrecarga, 
apresentaram algumas falhas metodológicas, em comparação aos demais estudos, tais 
como: tamanho mais reduzido das amostras e uso de instrumentos de medida 
unifatoriais, que não são recomendados na literatura da área, por serem menos sensíveis 
aos efeitos das variáveis (Esperidião & Trad, 2006; Ruggeri, 1994; Perreault, Katerelos, 
Sabourin, Leichner, & Desmarais, 2001).  

Outro ponto que merece destaque é que os estudos já mencionados não 
investigaram os fatores associados ao grau de sobrecarga em homens e mulheres 
cuidadores de pacientes psiquiátricos. Além disso, não foram analisadas as diferenças 
entre eles com relação às dimensões de suas vidas, que eram mais afetadas pelo papel de 
cuidador.  

Além das contradições observadas nas pesquisas encontradas, percebe-se que a 
maioria delas foi desenvolvida no contexto internacional. Das 18 pesquisas encontradas, 
apenas cinco (Barroso, 2006; Fialho et al., 2009; Garrido & Menezes, 2004; Grandón et 
al., 2008; Scazufca et al., 2002) foram realizadas no Brasil. Observa-se, portanto, que 
há uma carência de estudos, no contexto nacional, que avaliem a relação entre gênero e 
sobrecarga familiar. As pesquisas nacionais, além de serem em número reduzido 
(apenas cinco), obtiveram resultados contraditórios e inconsistentes. As pesquisas de 
Barroso (2006) e Scazufca et al. (2002) obtiveram como resultado maior sobrecarga em 
mulheres. As pesquisas de Garrido e Menezes (2004), Fialho et al. (2009) e de Grandón 
et al. (2008) não encontraram diferença entre homens e mulheres com relação à 
sobrecarga familiar. 

Os problemas de pesquisa identificados, na literatura consultada, foram: a 
contradição de resultados sobre a relação entre gênero e sobrecarga, a inexistência de 
análises específicas sobre os fatores associados à sobrecarga de cuidadores homens e 
mulheres  e a carência de estudos sobre esta temática, tanto na literatura nacional quanto 
internacional. A questão que se coloca, neste trabalho, é se o gênero constitui ou não 
um fator determinante, contribuindo para a ocorrência de diferenças quanto ao grau de 
sobrecarga, às dimensões mais afetadas da vida dos familiares e aos fatores associados a 
cada grupo de cuidadores.     
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