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PREFÁCIO 
 

 

É por todos reconhecido que, mesmo na ausência de «cura» para 
certas doenças ou perturbações, é importante proporcionar às pes-
soas o acesso a intervenções que efetivamente reduzam a gravi-
dade dos seus problemas e do sofrimento associado. Nesse 
sentido, considera-se atualmente que as decisões, tanto técnico-
profissionais como políticas, devem ser baseadas na melhor evi-
dência disponível acerca das alternativas possíveis de intervenção 
em cada situação, e daí o papel cada vez mais importante que a 
produção científica deve desempenhar na definição de «práticas 
baseadas na evidência».   
Hoje em dia, existe já um conjunto alargado de intervenções psicos-
sociais comprovadamente eficazes para o tratamento de uma ampla 
gama de perturbações psiquiátricas graves.  No entanto, apesar da 
evidência científica robusta, essas intervenções não são ainda utili-
zadas de uma forma generalizada, mesmo em países com sistemas 
de saúde mental desenvolvidos. Dentro das razões apontadas para 
este facto, encontram-se a necessidade de treino e supervisão ade-
quadas, a escassez de recursos humanos e a dificuldade de intro-
duzir este tipo de intervenções na rotina dos serviços clínicos.  Dito 
de outra forma, a experiência acumulada nos últimos 20 anos mos-
tra claramente que o desenvolvimento técnico e científico de inter-
venções psicossociais, nomeadamente de cariz psicoeducacional, 
não conduz necessariamente à sua utilização. Por este motivo, a 
disseminação de intervenções de ambientes de investigação para 
a prática clínica real é uma etapa vital, sem a qual a população não 
beneficiará com os avanços técnicos destas intervenções. 
Em Portugal, a utilização de intervenções psicoeducacionais estru-
turadas para pessoas com doença mental grave (e suas famílias) 
iniciou-se há mais de duas décadas, nomeadamente em serviços 
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com orientação comunitária, mas mesmo nesses serviços a imple-
mentação tem sido lenta e difícil. Caracterizar com rigor científico 
os processos de implementação destas intervenções, assim como 
o seu impacto em doentes e familiares, é uma tarefa imprescindível 
para demonstrar quer a sua aplicabilidade no terreno, quer os obs-
táculos à sua disseminação.   
É neste contexto que se insere o livro Grupos Psicoeducativos Mul-
tifamiliares, no qual Luísa Brito aborda em grande profundidade vá-
rias destas temáticas, de enorme importância para a organização de 
respostas para pessoas com doença mental grave e suas famílias.  
a realização deste livro decorreu da tese de Doutoramento em En-
fermagem, realizada na universidade de Lisboa, com o título «Gru-
pos Psicoeducativos Multifamiliares – uma forma de aprender a 
viver com a esquizofrenia», sob orientação do Professor Doutor 
José Luís Pio abreu, e da Professora Doutora Maria antónia rebelo 
Botelho.  após a formação realizada nos Eua, em junho de 2006, 
com o Dr. William McFarlane, procedeu-se ao desenvolvimento e 
estudo-piloto da versão portuguesa dos Grupos Psicoeducativos 
Multifamiliares (modelo de McFarlane), dirigidos a pessoas com es-
quizofrenia e seus familiares.  
Dentre os resultados do estudo empírico desta versão portuguesa 
dos Grupos Psicoeducativos Multifamiliares, constatou-se que 
tanto as pessoas com doença mental como os seus familiares iden-
tificaram diversos efeitos positivos relacionados com a intervenção, 
destacando-se os seguintes: melhor compreensão da doença, con-
tacto com pessoas que têm os mesmos problemas e partilha de 
experiências e sentimentos, melhoria na adesão à terapêutica por 
parte das pessoas com doença mental e progressos importantes 
no relacionamento social e nos seus esforços de ocupação útil.    
Com efeito, os dados obtidos neste estudo, assim como nos inúme-
ros estudos realizados a nível internacional, apontam para que os 
Grupos Psicoeducativos Multifamiliares sejam eficazes na satisfação 
das necessidades de informação e apoio das pessoas com esqui-
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zofrenia e suas famílias, devendo por isso passar a fazer parte da 
oferta disponível por rotina nos serviços de saúde mental. o desen-
volvimento e generalização a todo o território nacional das equipas 
de saúde mental comunitária, previsto para os próximos quatro anos, 
constituirá uma excelente oportunidade para aumentar de forma sus-
tentada a implementação deste modelo nos nossos serviços. 
a publicação deste livro tem como objetivo contribuir para uma im-
plementação mais fundamentada, eficiente e generalizada deste 
tipo de intervenção, enriquecendo os padrões de cuidados, e me-
lhorando os resultados de saúde e qualidade de vida para estas 
pessoas e suas famílias.  
Neste sentido, estamos seguros de que, para além da sua quali-
dade científica e académica, será de grande utilidade para todos 
os profissionais no terreno empenhados em procurar respostas 
mais diferenciadas, adequadas e cientificamente fundamentadas 
às necessidades de pessoas com doença mental e seus familiares. 
 

Lisboa, 8 Junho 2021 
 

Miguel Xavier 
Diretor do Programa Nacional de saúde Mental – Direcção Geral de saúde 

Professor Catedrático de Psiquiatria e saúde Mental – NoVa Medical school - uNL

PrEFáCio
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INTRODUÇÃO 

a esquizofrenia é uma doença mental que afeta cerca de 1% da 
população a nível mundial e que, dadas as suas características, e 
também por se iniciar habitualmente em idades jovens, ocasiona 
muitas vezes alterações importantes no funcionamento social das 
pessoas, comprometendo o seu normal processo de construção 
pessoal, formação profissional e autonomização (Bellack et al., 
2004; McGrath et al, 2008).  
Estima-se que a recuperação sintomática e social ocorra em apenas 
15 a 50% dos casos, variando em função dos critérios de avaliação 
adotados, e por isso considera-se que esta doença será responsável 
por 2.8% da carga global de doença, no que respeita aos seus 
efeitos na pessoa, na família e nos vários sistemas sociais (Liberman 
& Kopelowicz, 2002; oMs, 2002; Marques-teixeira, 2003; Xavier et 
al, 2013; zipursky & agid, 2015; Vita & Barlati, 2018; saavedra, 
2020).  
assim, e face aos tratamentos atualmente disponíveis, na maioria 
das situações a doença tem uma evolução crónica e recorrente, 
constituindo por isso o diagnóstico mais frequente no grupo das 
denominadas Doenças Mentais Graves (López & Laviana, 2007; 
Portugal, 2010; DGs, 2016, 2017). 
Com efeito, na maioria dos casos as pessoas com esquizofrenia 
precisam de apoio continuado em relação a diversas áreas da sua 
vida e, especialmente em Portugal, vivem numa situação de grande 
dependência da sua família (Gonçalves-Pereira & Caldas de al-
meida, 1999; Mueser et al., 2003; Ferrero, 2005; torrey, 2006; Gon-
çalves-Pereira et al., 2013; Caldas de almeida, 2018; Grácio et al., 
2018). E assim, devido à grande complexidade dos sintomas, com-
portamentos e problemas associados à doença, tanto as pessoas 
com esquizofrenia como os seus familiares sentem muitas dificul-
dades no dia-a-dia, encontrando-se frequentemente num estado 
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de intenso sofrimento, angústia e isolamento (Marsh, 1998; Brito, 
2002; torrey, 2006; Campos, Mota Cardoso & Marques-teixeira, 
2019).  
Por outro lado, os conhecimentos recentes acerca dos mecanismos 
e fatores causais associados à doença mostram que, para além do 
tratamento farmacológico, também o ambiente em que a pessoa 
com esquizofrenia vive, e o tipo de estimulação que recebe, são 
determinantes na forma como a doença evolui e no nível de recu-
peração social que é alcançado. E este terá sido um dos motivos 
por que, nas últimas décadas, se passou a reconhecer a importância 
do envolvimento ativo da pessoa doente e dos seus familiares no 
processo de tratamento, nomeadamente através da implementação 
das intervenções psicoeducativas familiares. 
Este tipo de intervenção tem-se mostrado muito eficaz na prevenção 
das recaídas e dos reinternamentos, ao mesmo tempo contribuindo 
para melhorar a recuperação das pessoas com esquizofrenia, e 
para preservar a saúde física e mental dos seus familiares e a qua-
lidade de vida de toda a família (Falloon et al., 1987; Herz & Lamberti, 
1995; McFarlane et al., 1991, 1995, 2002, 2003; smith & Velleman, 
2002; Katschnig, 2006; aPa, 2004, 2020; Bradshaw, Lovell & Harris, 
2005; Gonçalves-Pereira et al., 2007, 2013; Jewell et al., 2012; zi-
pursky & agid, 2015). 
a nível internacional, considera-se que existe já uma sólida base 
de investigação e consenso no que respeita à eficácia e aos com-
ponentes essenciais das intervenções psicoeducativas para famílias 
de pessoas com esquizofrenia (Dixon et al., 2000; Bustillo et al., 
2001; Feldman et al., 2002; Pilling et al., 2002; McFarlane et al., 
2003; Eklund & Bäckström, 2005; Motlova et al., 2006; Burns et al., 
2007; Farkas, 2007; Deakins & McFarlane, 2012; Harvey, 2018).  
Em Portugal, e na área das intervenções psicoeducativas familiares, 
são conhecidos estudos e experiências pontuais de aplicação do 
modelo de intervenções psicoeducativas para famílias individuais 
(Magliano et al., 2000, 2005; Gonçalves-Pereira et al., 2006, 2007; 
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Grácio et al., 2018). No que respeita a intervenções de grupo, estão 
identificados alguns programas apenas dirigidos aos familiares ou 
de cariz basicamente informativo e de curta duração (Coelho et al., 
2004; Pinho & Pereira, 2015; Pinho et al., 2017).  
Dentre as várias modalidades de intervenções psicoeducativas en-
tretanto estudadas, diversos estudos apontam para que o modelo 
dos Grupos Psicoeducativos Multifamilares, desenvolvido por 
McFarlane et al. (1995, 2002), seja um dos mais interessantes e efi-
cazes no tratamento de pessoas com esquizofrenia porque, para 
além de incluir as pessoas doentes e os seus familiares, e conter 
todos os elementos benéficos dos anteriores modelos, proporciona 
adicionalmente as vantagens de um grupo de ajuda mútua dirigida, 
assim diversificando os recursos e as formas de aprendizagem dos 
participantes, e ao mesmo tempo contrariando a tendência fre-
quentemente observada nestas famílias para uma progressiva re-
dução da sua rede social (Goldstein & Miklovitz, 1995; McFarlane 
et al., 1995, 2002, 2003, 2016; Pollio et al., 2006; Dyck et al., 2000, 
2002; Mullen, Murray & Happell, 2002; Vallina Fernández & Lemos 
Giráldez, 2000; Bradley et al., 2006; Gonçalves-Pereira et al., 2006; 
ornelas, 2008; Deakins & McFarlane, 2012; Kealy et al., 2015; Öksüz 
et al., 2017).  
assim, na primeira parte deste trabalho é feita a apresentação das 
características básicas da esquizofrenia, seguindo-se uma análise 
mais detalhada dos diversos mecanismos etiológicos e fisiopato-
lógicos que atualmente se consideram mais importantes para a 
compreensão dos vários tipos de manifestações da doença e, con-
sequentemente, para as diversas vertentes do seu tratamento. No 
que respeita às questões do tratamento, é feita uma breve referência 
ao tratamento farmacológico, seguida de uma contextualização 
dos vários tipos de intervenções psicossociais, dentre as quais se 
destaca a psicoterapia comportamental e, naturalmente com maior 
desenvolvimento, as intervenções psicoeducativas familiares. 
Na segunda parte, de natureza teórico-prática, é apresentada a in-
tervenção proposta – os Grupos Psicoeducativos Multifamiliares, 
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segundo o modelo desenvolvido por McFarlane (2002). assim, e 
após a clarificação dos seus objetivos e dos princípios teóricos es-
pecíficos que lhe estão subjacentes, passa-se à apresentação de-
talhada da forma como esses conceitos devem, na prática, ser 
mobilizados e aplicados nas situações concretas do dia-a-dia das 
pessoas com esquizofrenia e seus familiares, e também permear 
todo o trabalho dos profissionais face a esta patologia, conforme o 
sintetizado nas denominadas «Linhas de orientação para a Família». 
segue-se a descrição pormenorizada da estrutura e organização 
das diversas etapas do modelo de intervenção, incluindo os aspetos 
particulares que devem ser considerados na fase de avaliação 
inicial dos participantes, os conteúdos que se considera funda-
mental que sejam tratados durante o workshop informativo, bem 
como a estrutura e forma de condução das sessões regulares de 
grupo e de outros tipos de contacto pontuais. segue-se uma breve 
síntese dos efeitos específicos pretendidos com este modelo de 
intervenção psicoeducativa familiar, nomeadamente no que respeita 
aos mecanismos de ajuda mútua dirigida, de redução do estigma, 
e de efetivo alargamento da rede social de apoio das pessoas com 
esquizofrenia e suas famílias. 
Como apêndices encontram-se alguns materiais propostos para a 
realização prática do modelo de intervenção apresentado: 1 – Linhas 
de orientação para a Família; 2 - Ficha de consentimento informado; 
3 – Guião da entrevista para avaliação individual dos membros da 
família (adaptado do modelo de intervenções unifamiliares de ian 
Falloon); 4 – Workshop informativo (exemplo de apresentação Po-
werPoint);  5 – Ficha para treino de Competências de Comunicação 
(adaptada do modelo de intervenções unifamiliares de ian Falloon); 
6 – Ficha para técnica de resolução de Problemas (adaptada do 
modelo de intervenções unifamiliares de ian Falloon); 7 - Ficha para 
sinais precoces de recaída; 8 – Folha para opiniões dos participantes 
acerca de cada uma das sessões. 
Este trabalho conclui-se com uma reflexão acerca de alguns aspetos 
relativos à formação específica dos profissionais de saúde mental 
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sobre esta componente do tratamento da esquizofrenia. são tam-
bém sugeridas algumas linhas de investigação futura, em relação à 
necessidade de eventuais ajustamentos do modelo em função de 
aspetos particulares da doença, como é o caso das suas fases ini-
ciais. E, face ao problema identificado por diversos autores (Dixon 
& Lehamn, 1995; Fadden, 1997; Marsh, 1998; Melman, 2002; smith 
& Vellman, 2002; McFarlane et al., 2003, 2016; Magliano et al., 
2005; Mairs & Bradshaw, 2005; Gonçalves-Pereira et al., 2006, 
2007; Kealey et al., 2015), pretende-se que este livro ajude a ultra-
passar os obstáculos que se têm colocado em relação à imple-
mentação sistemática das intervenções psicoeducativas familiares.  
Espera-se que o modelo dos Grupos Psicoeducativos Multifamilia-
res possa contribuir para que, em Portugal e nos países ou comu-
nidades de língua portuguesa, cada vez mais pessoas com esqui-
zofrenia e suas famílias tenham a possibilidade de receber o apoio 
profissional adequado e necessário para efetivamente aprenderem 
a viver com a doença e, apesar dela, construírem e usufruírem de 
vidas plenas de significado e satisfação.    
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1 – ESQUIZOFRENIA – QUE TIPO DE DOENÇA É? 

Neste capítulo é apresentada uma breve caracterização geral da 
doença, seguida da revisão e análise dos principais fatores e me-
canismos etiológicos, e a sua relação com as manifestações da 
doença. No que respeita ao tratamento, são referidos os aspetos 
principais do tratamento farmacológico, e são apresentados os 
conceitos básicos relacionados com as intervenções psicossociais. 
Destas, são destacados alguns aspetos relativos à psicoterapia 
comportamental e, com maior detalhe, são apresentados os prin-
cípios, a evolução e as evidências científicas acerca das interven-
ções psicoeducativas familiares.    
 
 
1.1 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DA DOENÇA 
a esquizofrenia é uma doença mental que se manifesta habitual-
mente no final da adolescência, ou no início da idade adulta. altera 
a forma como a pessoa pensa e sente, e também a forma como se 
relaciona com as outras pessoas. atinge cerca de 1% da população, 
e encontra-se em todas as culturas e em todos os estratos sócio-
económicos (McGrath et al., 2008; North & Yutsy, 2010). 
Estudos recentes apontam para que a doença seja 1.4 vezes mais 
frequente nos indivíduos do género masculino (torrey, 2006; Kirk-
bride et al., 2006 e thorup et al., 
2007, referidos por North & 
Yutsy, 2010; abel, Drake & 
Goldstein, 2010), que também 
tendem a ter um início mais pre-
coce da doença, manifestações 
clínicas mais graves e uma evo-
lução mais crónica. a idade de 
aparecimento dos sintomas va-
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ria, nos homens, entre os 15 e os 25 anos de idade, surgindo antes 
dos 19 anos em cerca de 40% dos casos. Nas mulheres tende a 
surgir mais tarde, sendo que em apenas cerca de 20% dos casos 
o seu início terá sido mais precoce (schulz, Findling & Davies, 
2003).  
a esquizofrenia caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas 
complexos e diversos, que são classificados em dois grupos prin-
cipais, com base nas funções mentais envolvidas: a) os denomina-
dos sintomas positivos, no sentido de que resultam de um exagero 
das funções normais, que englobam as alucinações, as ideias de-
lirantes e a aceleração e desorganização do discurso e do com-
portamento, e que são os mais tipicamente reconhecidos e asso-
ciados à doença; b) os denominados sintomas negativos, no sentido 
de uma perda das funções mentais normais, que incluem a inca-
pacidade para dirigir e manter a atenção e a concentração, e para 

iniciar e terminar tarefas, o em-
pobrecimento do discurso, a di-
ficuldade em sentir interesse e 
prazer nas coisas habituais e em 
expressar adequadamente as 
suas emoções, e a tendência 
para o isolamento social.  
Em muitos casos os sintomas 
negativos, que resultam em di-
minuição do rendimento escolar 

ou do trabalho, bem como do convívio com outras pessoas, são 
as primeiras manifestações da doença, apesar de facilmente pas-
sarem despercebidos e serem confundidos com desinteresse, pre-
guiça, má educação, ou mesmo com depressão (andreasen, 2003; 
rector, Beck & stolar, 2005; afonso, 2010, Kennedy, 2015). 
os sintomas positivos são, na maioria dos casos, relativamente fá-
ceis de eliminar através do tratamento farmacológico, e a sua gra-
vidade não parece correlacionar-se com as alterações no desem-
penho de tarefas cognitivas (Marques-teixeira, 2003; afonso, 2010). 
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os sintomas negativos, porém, mostram-se mais resistentes ao 
tratamento, e mais persistentes, pelo que são habitualmente os 
responsáveis pelas dificuldades que as pessoas com esquizofrenia 
muitas vezes sentem em regressar à escola ou ao trabalho, em 
participar em atividades sociais e em estabelecer relacionamentos 
significativos (Marques-teixeira, 2003; rector, Beck & stolar, 2005; 
afonso, 2010). Por outro lado, a disfunção cognitiva, que alguns 
autores distinguem dos restantes sintomas negativos, parece man-
ter com estes uma forte correlação (Marques-teixeira, 2003). 
as situações de esquizofrenia podem ter evoluções muito variáveis 
apesar de, face aos conhecimentos e tratamentos atualmente dis-
poníveis, ainda tenderem para a cronicidade na maioria dos casos. 
Por esse motivo, trata-se de uma doença com um grande peso so-
cial e económico, não só pelos custos do tratamento (internamentos 
hospitalares e medicamentos), mas especialmente pelas perdas 
de produtividade das pessoas e famílias atingidas pela doença (an-
dreasen, 2003; afonso, 2010).  
Com efeito, e devido ao seu início precoce, a doença pode afetar 
seriamente a personalidade e o processo de formação profissional 
da pessoa, e assim comprometer todo o seu futuro como indivíduo 
autónomo e socialmente produtivo. 
 
 
1.2 - MECANISMOS ETIOLÓGICOS/CAUSAIS E MANIFESTAÇÕES 
as causas concretas da esquizofrenia permanecem desconhecidas, 
tal como aliás acontece em relação à maioria das outras doenças 
mentais. Com efeito, a etiologia das 
doenças mentais continua a ser assunto 
de discussão e investigação, embora os 
dados científicos dos últimos 50 anos 
evidenciem uma causalidade de base 
biológica na maioria destas patologias, 
e na esquizofrenia em particular (Macedo 
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& Pinto de azevedo, 1996; Dalery & d’amato, 2001; oMs, 2002; 
andreasen, 2003; Marques-teixeira, 2003; Cunningham & Peters, 
2014; Kennedy, 2015).  
sobre esta questão, já no século V a.C. Hipócrates considerava 
que as doenças mentais tinham uma causa fundamentalmente or-
gânica, tal como as outras doenças. No final do século XViii, Phillipe 
Pinel tornou-se uma referência na história da psiquiatria, por ter re-
conhecido às pessoas com perturbações mentais o estatuto de 
doentes, a quem por isso deveria ser dado um tratamento digno, 
ao invés de serem consideradas como vulgares criminosos ou 
«possuídos pelos espíritos». Pinel terá sido também o primeiro a 
elaborar uma classificação das doenças mentais, com base na ob-
servação e estudo das pessoas doentes (andreasen, 2003). 
No entanto, ao longo dos séculos, e até hoje, tanto entre a popula-
ção em geral como entre muitos profissionais de saúde, foram as 
superstições, as explicações sobrenaturais e as conceções do tipo 
moralizante acerca das doenças mentais que prevaleceram e se 
mantiveram, contribuindo para o pesado estigma associado a este 
tipo de patologias.  
Com efeito, desde os finais do século XiX, e até meados da década 
de 70 do século XX, predominou no mundo ocidental a influência 
de Freud e da escola psicanalítica europeia, segundo os quais os 
sintomas psiquiátricos seriam, basicamente, psicogénicos, ou seja, 
com origem em conflitos psicológicos dinâmicos subjacentes e 
com significado simbólico (Garrabé, 2004; North & Yutsy, 2010). 
Mas em paralelo foram-se desenvolvendo outras formas de enten-
der as doenças mentais, considerando-se que as primeiras descri-
ções de caráter científico foram apresentadas por Griesinger (1817-
1868), grande promotor da escola organicista, e especialmente por 
Kraepelin (1856-1926) que, seguindo a tradição médica, utilizou a 
metodologia científica ao observar cuidadosamente muitos casos 
a fim de descrever as características das doenças. Já no seu tempo 
Kraepelin considerava que os progressos na investigação empírica 
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haveriam de fornecer a evidência científica acerca das origens bio-
lógicas das doenças mentais (andreasen, 2003; North & Yutsy, 
2010). 
E de facto, torna-se atualmente cada vez mais difícil refutar a ideia 
de que as doenças mentais - as doenças da mente - são, funda-
mentalmente, doenças do cérebro. a mente é, de um ponto de 
vista científico, um produto do cérebro. E os conhecimentos sobre 
o cérebro aumentaram significativamente, sobretudo a partir da 
década de 90 do século XX, com base nas técnicas imagiológicas 
(tomografia axial computorizada, ressonância magnética, tomografia 
por emissão de positrões, tomografia por emissão de fotão simples 
e ressonância magnética funcional) que, a partir dessa altura, tor-
naram possíveis os progressos na visualização do funcionamento 
cerebral, incluindo as imagens do seu funcionamento em atividades 
emocionais relevantes (oMs, 2002; afonso, 2010). assim, e com 
base nas flutuações coordenadas no tempo dos sinais de imagens 
funcionais, sabe-se hoje que a atividade mental resulta, fundamen-
talmente, da operação de redes neuronais específicas de proces-
samento, que são a base do pensamento, emoção e motivação. 
Destaca-se, por exemplo, o que se sabe atualmente sobre a forma 
como as emoções (como o medo e a raiva, por exemplo) são gera-
das nas redes neuronais com passagem pelo sistema límbico (Da-
másio, 2000; North & Yutzy, 2010).  
ora no que respeita especificamente à esquizofrenia, parecem 
existir relatos sugestivos desta doença já desde a antiguidade. Mas 
a sua compreensão e estudo científico ter-se-á iniciado apenas 
com Bénedict-augustin Morel (1809-1873), no seu traité des mala-
dies mentales de 1860, que pela primeira vez identificou e descreveu 
o que na altura denominou de «demência precoce», como resultante 
de uma «imobilização súbita das faculdades mentais» (Garrabé, 
2004:19). Esta designação terá sido mais tarde retomada por Émil 
Kraepelin, que descreveu a doença como podendo apresentar-se 
em três formas clínicas: hebefrénica, catatónica e paranóide 
(afonso, 2010). Kraepelin tornou-se uma referência na psiquiatria 
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pelo facto de tomar em consideração não apenas as manifestações 
da doença, mas também as condições do seu aparecimento e a 
sua evolução. Com isto, terá estabelecido as bases para as atuais 
formulações diagnósticas em psiquiatria, baseadas no princípio de 
que uma doença é um conjunto de sinais ou sintomas com uma 
evolução mais ou menos previsível, e que responde de certa forma 
a determinados tratamentos (North & Yutsy, 2010).  
Em 1911, Eugen Bleuler (1857-1939) substituiu a designação de 
«demência prococe» pelo termo esquizofrenia (do grego shizein, 
que significa fenda ou cisão, e phrenós, que significa pensamento), 
procurando descrever um conjunto de sintomas fundamentais que 
pareciam ser comuns a um grupo diversificado de perturbações, 
caracterizadas por manifesta inconsistência e desorganização na 
relação entre as emoções, os pensamentos e as ações, ou seja, no 
desempenho de funções complexas da atividade mental, e isto 
apesar de não ser então identificável qualquer alteração nas funções 
neurológicas e mentais básicas (andreasen, 2003; Garrabé, 2004). 
Diversas designações e critérios diagnósticos relacionados com a 
esquizofrenia foram sendo propostos, que nas últimas décadas fo-
ram sendo desenvolvidos e revistos nas classificações internacio-
nais, com especial destaque para o capítulo V da 9ª edição da 
Classificação internacional das Doenças (CiD-9), publicado em 
1979, da responsabilidade da oMs (organização Mundial da 
saúde). seguiram-se os critérios de diagnóstico definidos pela aPa 
(american Psychiatric association) na DsM-iii (Diagnostic and sta-
tistical Manual of Mental Disorders, 3ª ed.) em 1980, sucessivamente 
revistos na DsM-iii-r (1987), na DsM-iV (1994), na DsM-iV-tr 
(text revision) de 2000 e na atual DsM-5. alguns destes critérios 
foram assimilados pelas classificações da oMs, nomeadamente 
pelas CiD (Classificação internacional das Doenças) - CiD-10 (1993) 
e CiD-11 (2019).  
Considera-se atualmente que as perturbações do espectro da es-
quizofrenia não se deverão à ação de uma causa única e específica, 
mas que resultam de um conjunto de fatores que concorrerão entre 



si para a manifestação da doença, apesar de a sua etiologia se ba-
sear essencialmente em fatores biológicos de vulnerabilidade.  
Diversas hipóteses têm sido formuladas acerca da origem desta 
vulnerabilidade biológica, sendo que a hipótese genética é a mais 
conhecida, também entre a população em geral. No entanto, os 
resultados da investigação recente apontam para que várias regiões 
cromossómicas estejam envolvidas no aparecimento da esquizo-
frenia, mas com importante partici-
pação dos fatores ambientais (infe-
ciosos, psicossociais e químicos, 
entre outros) na expressão dos ge-
nes relacionados com a doença 
(epigenética).  
tratar-se-á, por isso, de um caso de 
transmissão hereditária complexa e 
com características multifatoriais, o 
que além do mais justificará as di-
ferenças encontradas nos gémeos monozigóticos, que apresentam 
uma taxa de concordância de apenas cerca de 40 ou 50%. Com 
efeito, os dados epidemiológicos indicam que na maioria (em mais 
de 80%) dos casos de pessoas com esquizofrenia, não são identi-
ficados quaisquer familiares afetados, enquanto por outro lado será 
de apenas 5 a 10% a prevalência da doença nas pessoas em que 
um dos progenitores, ou um dos irmãos, sofre de esquizofrenia, 
verificando-se que nestes casos a doença tende a manifestar-se 
mais precocemente (Dalery & d’amato, 2001; andreasen, 2003; 
Kumra, Nicolson & rapoport, 2003; Marques-teixeira, 2003; afonso, 
2010; North & Yutzy, 2010; Henriksen, Nordgaard & Jansson, 2017). 
assim, tem surgido evidência crescente acerca da importância dos 
fatores ambientais e sociais na ocorrência de alterações cerebrais 
precoces que mais tarde poderão evoluir para a esquizofrenia, com 
especial destaque para as complicações pré e peri-natais, como 
infeccções virusais, intoxicações alimentares, alterações nutricionais 
(défices vitamínicos durante a gravidez e infância), complicações 
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obstétricas, etc. (Dalery & d’amato, 
2001; Marques-teixeira, 2003; North 
& Yutzy, 2010; Caldas de almeida, 
2018).  
Nesse sentido, foi já há algumas dé-
cadas formulada a hipótese virusal, 
segundo a qual a infecção pelo vírus 
da gripe (influenza) durante o pri-
meiro trimestre da gestação, ocasio-
nará alterações congénitas no de-
senvolvimento do cérebro da 

criança, nomeadamente ao nível da migração celular para o neo-
córtex, dando origem, em alguns casos, à denominada «substância 
cinzenta ectópica». Esta consiste em ilhotas de células neuronais, 
que podem ser visualizadas através de ressonância magnética, e 
que aparentemente não terão conseguido fazer o necessário per-
curso desde o tronco cerebral (cujas estruturas são as primeiras a 
ser formadas durante o desenvolvimento embrionário do sistema 
nervoso) até ao local correcto do córtex pré-frontal (andreason, 
2003). Nesta linha, e mais recentemente, opler e susser (2005), re-
feridos por North & Yutsy (2010), encontraram dados que sugerem 
um risco de esquizofrenia sete vezes superior nos filhos de mulheres 
com marcadores serológicos sugestivos de exposição ao vírus da 
gripe durante o primeiro trimestre da gestação. tratar-se-á, então, 
de um processo basicamente semelhante ao conhecido efeito da 
rubéola durante a gravidez, embora no caso do vírus da gripe as 
alterações provocadas resultem numa forma mais subtil de pertur-
bação neurodesenvolvimental, com alterações cerebrais progres-
sivas, e que aumentará o risco de aparecimento da esquizofrenia 
em situações de maior exigência e stress biopsicossocial, como 
acontece habitualmente na adolescência.  
ainda no âmbito das afeções virusais, outros estudos relacionam 
uma maior vulnerabilidade à doença com a ação de retrovírus e a 
exposição ao herpes simples nos primeiros anos de vida, sendo 
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que em ambos os casos o seu efeito de latência nas células hos-
pedeiras poderia explicar o aparecimento mais tardio da doença, 
possivelmente relacionado com um processo auto-imune, aquando 
das mudanças metabólicas, anatómicas e de reorganização neu-
ronal (incluindo o denominado pruning), associadas a fatores de 
stress psicossocial, que naturalmente ocorrem de forma mais in-
tensa no processo maturativo durante a adolescência e início da 
idade adulta (Marques-teixeira, 2002; Weiser et al., 2002; Kumra, 
Nicolson & rapoport, 2003; torrey, 2006; afonso, 2010; North & 
Yutzy, 2010).  
Estas hipóteses virusais poderão explicar também a constatação 
de que a esquizofrenia parece enquadrar-se no modelo epidemio-
lógico de análise das doenças infecciosas, visto que a doença per-
siste, e os seus diversos índices mostram-se semelhantes e cons-
tantes em todo o mundo, apesar de ser pouco frequente que as 
pessoas com esquizofrenia se casem e tenham filhos (Dalery & 
d’amato, 2001; andreasen, 2003).  
Em todo o caso, estudos recentes na área da neuropatologia, neu-
roimagiologia, neurobioquímica e neuropsicologia têm demonstrado, 
de forma consistente, a ocorrência de alterações no cérebro das 
pessoas com esquizofrenia logo na altura do primeiro episódio da 
doença, apesar de não existirem ainda quaisquer testes laboratoriais 
claramente indiciadores da doença (Dalery & d’amato, 2001; Mar-
ques-teixeira, 2003; schulz, Findling & Davies, 2003; North & Yutsy, 
2010; Chang et al., 2011). 
Conforme o ilustrado pela Figura 1, sabe-se que o cérebro normal 
consegue, por processos ainda não bem conhecidos, variar a sua 
ativação de forma precisa, e filtrar adequadamente os diversos es-
tímulos sensoriais, de acordo com as exigências ambientais, sociais 
e internas, na sequência de informações cognitivas e emocionais, 
ou em função dos desequilíbrios metabólicos, da atividade física, 
ou de processos infecciosos (McFarlane, 2002; Marques-teixeira, 
2003; Chang et al., 2011). 
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Figura 1 – Funcionamento normal do sistema de «filtro» dos estímulos no cérebro 
– imagem gentilmente cedida pelo Dr. William r. McFarlane, Diretor do Center for 
Psychiatric research, Maine Medical Center, Eua, 2006. 

 
No caso das pessoas com esquizofrenia, no en-
tanto, parece ocorrer uma significativa dificul-
dade do cérebro em fazer os ajustes necessários 
na ativação do sistema nervoso central em fun-
ção das diferentes situações.  
Entre as alterações estruturais mais frequente-
mente apontadas como responsáveis por esta 
disfunção, regista-se a redução do volume do 
córtex cerebral em diversas regiões, provavel-

mente relacionada com o aumento do volume dos ventrículos (3º 
ventrículo e ventrículos laterais), por sua vez possivelmente rela-
cionado com traumatismos obstétricos. Constata-se, em particular, 
uma redução do número de neurónios no córtex pré-frontal e no 
tálamo médio-dorsal, bem como alterações na estrutura e funções 
do hipotálamo, do corpo caloso e do cerebelo (Kenny & Friedman, 
2003; North & Yutsy, 2010; Chang et al., 2011).  
Estas serão, provavelmente, as bases histológicas para outras hi-
póteses já antes formuladas em relação à etiologia da esquizofrenia, 
e que a relacionavam com alterações nos equilíbrios relativos e in-
terdependência de diversos neurotransmissores como a dopamina, 
a serotonina, o glutamato e o GaBa (ácido Gama amino Butírico), 
entre outros.  

No caso das pessoas com 
esquizofrenia  parece ocor-
rer uma significativa difi-
culdade do cérebro em fazer 
os ajustes necessários na 
ativação do sistema nervoso 
central em função das di-
ferentes situações. 



De facto, a dopamina foi o primeiro neurotransmissor associado 
ao tratamento, e consequentemente à etiologia, da esquizofrenia, 
segundo a hipótese colocada por arvid Carlsson, em 1960, e refor-
mulada por snyder em 1976 (Pio-abreu, 2000; andreasen, 2003; 
afonso, 2010). atualmente considera-se que o sistema da dopamina 
controla o nível de atividade do córtex pré-frontal e do sistema lím-
bico, especialmente ao nível do hipocampo e da amígdala. Durante 
os episódios psicóticos agudos, os níveis de dopamina parecem 
estar aumentados a partir das estruturas do tronco cerebral onde 
se situam os neurónios que a produzem, nomeadamente na área 
tegmental ventral e na substância negra. Esta hiperfunção dopa-
minérgica estará relacionada com uma hiperestimulação, ou com 
uma maior sensibilidade e densidade, dos receptores dopaminér-
gicos D2 em estruturas do sistema límbico (amígdala e córtex cin-
gulado) e nos núcleos da base do cérebro. Encontra-se logo no 
primeiro episódio da doença, não podendo por isso ser atribuída 
aos efeitos secundários dos anti-psicóticos (Kumra, Nicolson & ra-
poport, 2003; afonso, 2010; Chang et al., 2011; Mackay, 2016).  
ao nível da amígdala, em particular, que é responsável pelas emo-
ções e afetos mais primitivos e relacionados com a preservação da 
vida (raiva, medo e agressividade), considera-se que a sua hipera-
tivação estará na origem de uma parte dos denominados sintomas 
positivos, como alucinações e delírios, frequentemente de natureza 
persecutória, e que se podem considerar como formas extremas 
de medo e suspeição, em resultado da forma anómala de proces-
samento dos sinais ameaçadores do ambiente (McFarlane, 2002; 
Park & thakkar, 2010).  
Mais tarde surgiu também a hipótese de que as alterações no sis-
tema dopaminérgico das pessoas com esquizofrenia possam ser 
devidas à hipofunção dos receptores NMDa (N-metil-D-aspartato), 
que assim ocasionarão o aumento do glutamato na fenda sináptica, 
com os consequentes efeitos excitatórios no sistema nervoso (Pio-
abreu, 2000; Bressan e Pilowsky, 2003).    

EsquizoFrENia – quE tiPo DE DoENça É?

29



Em todo o caso, e conforme o ilustrado 
na Figura 2, considera-se que o aumento 
da dopamina em D2, ou então a redução 
do efeito inibidor sobre o glutamato, pro-
vocarão um aumento na excitabilidade 
neuronal e na atividade psicomotora, o 
que em conjunto provoca um aumento na 
quantidade de informações sensoriais re-
cebidas pelo córtex (andreasen, 2003; 
Marques-teixeira, 2003). 

Eu estou a falar consigo neste momento, mas estou também a re-
parar nos barulhos da porta ao lado, e nos do corredor… É-me 
difícil deixar de ligar a estes sons, e torna-se difícil concentrar-me 
no que lhe estou a dizer… Muitas vezes parece que presto atenção 
às coisas mais ridículas e sem importância. Essas coisas realmente 
não me interessam minimamente, mas dou comigo a dar-lhes aten-
ção e a gastar imenso tempo com elas (McGhie e Chapman, 1961, 
citados por anderson et al., 1986:87). 
 

 

Figura 2 – aumento das informações que afluem ao córtex cerebral, por deficiente 
funcionamento do sistema de «filtro» dos estímulos no cérebro – imagem gentil-
mente cedida pelo Dr. William r. McFarlane, Diretor do Center for Psychiatric re-
search, Maine Medical Center, Eua, 2006. 
 

Para esta situação considera-se que contribuirá também o facto 
de, nas pessoas com esquizofrenia, o tálamo se mostrar reduzido 
em algumas das suas porções. será por esta razão que se mostra 
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O aumento da dopamina em D2, ou 
então a redução do efeito inibidor 
sobre o glutamato, provocarão um 
aumento na excitabilidade neuronal 
e na atividade psicomotora, o que 
em conjunto provoca um aumento 
na quantidade de informações sen-
soriais recebidas pelo córtex.



menos ativo, não exercendo adequa-
damente a sua função de principal 
centro de integração sensorial. Com 
efeito, em condições normais o tálamo 
recebe os estímulos externos e depois 
distribui a informação para o córtex 
frontal (para processamento das ex-
periências subjetivas), e também para 
o hipotálamo, de onde segue para o 
tronco cerebral, o qual regula as alte-
rações neurovegetativas periféricas que resultarão daqueles estí-
mulos externos iniciais (andreasen, 2003; Marques-teixeira, 2003). 
assim, e conforme o ilustrado na Figura 3, a incapacidade do 
tálamo para filtrar e selecionar adequadamente os estímulos sen-
soriais, contribuirá para que os sintomas de esquizofrenia estejam 
associados a uma situação crónica de elevados níveis de ansiedade, 
stress e reatividade, já que toda essa informação sensorial é sentida 
pela pessoa como excessiva e difícil de gerir e suportar (McFarlane, 
2002; andreasen, 2003; Park e thakkar, 2010).  
 

 

Figura 3 – Efeitos do aumento das informações que afluem ao córtex e ao tronco 
cerebral, por deficiente funcionamento do sistema de «filtro» dos estímulos no cé-
rebro – imagem gentilmente cedida pelo Dr. William r. McFarlane, Diretor do 
Center for Psychiatric research, Maine Medical Center, Eua, 2006. 
 

além disso, também o hipocampo, que regula a memória e diversos 
componentes da atenção, parece estar atrofiado e desorganizado 
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A incapacidade do tálamo para filtrar e 
selecionar adequadamente os estímulos 
sensoriais, contribuirá para que os sin-
tomas de esquizofrenia estejam asso-
ciados a uma situação crónica de ele-
vados níveis de ansiedade, stress e 
reatividade, já que toda essa informação 
sensorial é sentida pela pessoa como 
excessiva e difícil de gerir e suportar.



em muitas pessoas com esquizofrenia, resultando assim numa 
maior dificuldade em dirigir e focar adequadamente a atenção, e 
em armazenar e mobilizar a informação (Pio-abreu, 2000; Mar-
ques-teixeira, 2003; Chang et al., 2011). 
Considera-se que a atenção será a capacidade humana mais fun-
damental para o processo de aprendizagem e de construção do 
sentido pessoal, já que sem uma adequada capacidade de atenção 
a pessoa não é capaz de registar, ou responder, aos vários estímulos 
do ambiente, dando-lhes significado e integrando-os no seu pro-
cesso de aprendizagem, de construção pessoal, e de resposta às 
diferentes tarefas que compõem as atividades do dia-a-dia.  
Face a todas alterações atrás referidas, e no caso das pessoas 
com esquizofrenia, diversos estudos apontam para perturbações 
na atenção seletiva, ou seja, na capacidade de selecionar os aspe-
tos relevantes do ambiente. assim, a maior distractibilidade que 
estas pessoas frequentemente sentem e apresentam, relacionar-
se-á afinal com um excesso de alerta e atenção, mas não suficien-
temente seletivo, devido à hiperativação simpática e à disfunção 
dos circuitos préfrontais-talâmicos-cerebelosos (Kumra, Nicolson 
& rapoport, 2003; Marques-teixeira, 2003). 
Eu percebo que salto de um assunto para o outro. Se estou a falar 
com alguém, basta a pessoa cruzar as pernas ou coçar a cabeça, e 
eu logo me distraio e esqueço-me do que estava a dizer (McGhie & 
Chapman, 1961, citados por anderson et al., 1986:87). 
Por outro lado, parece estar aumentada a atividade das porções 
posteriores do córtex, nas áreas occipital e parietais, responsáveis 
pelo processamento, elaboração, correlação e interpretação dos 
estímulos visuais e não-verbais. assim, o deficiente funcionamento 
do tálamo, enviando excesso de informação para estas áreas, con-
tribuirá para uma hipersensibilidade a este tipo de estímulos, que é 
também característica da esquizofrenia (McFarlane, 2002). 
Agora as cores parecem-me mais brilhantes, como se fossem lumi-
nosas. Quando olho em redor, é como um quadro luminoso. E não 

GruPos PsiCoEDuCatiVos MuLtiFaMiLiarEs: ENsiNar E aPrENDEr a ViVEr CoM a EsquizoFrENia

32



tenho a certeza se as coisas são sólidas, até lhes tocar… (McGhie 
e Chapman, 1961, citados por anderson et al., 1986:88). 
Todos os sons me parecem mais altos do que o habitual, como se 
alguém lhes tivesse aumentado o volume… Isso acontece sobretudo 
nos ruídos de fundo – ruídos que estão sempre lá, mas em que ha-
bitualmente não se repara (McGhie e Chapman, 1961, citados por 
anderson et al., 1986:88). 
além disso, e no contexto da anteriormente referida diminuição do 
volume do córtex em diversas regiões do cérebro, a redução no te-
cido cerebral temporal parece comprometer algumas capacidades 
importantes de monitorização, permitindo por isso a ocorrência de 
perceções verbais espontâneas como as que ocorrem nas aluci-
nações auditivas (McFarlane, 2002; Chang et al., 2011). E, de facto, 
os estudos com tomografia por emissão de positrões (PEt), em 
concreto, permitiram visualizar um significativo aumento do fluxo 
sanguíneo nas diversas áreas cerebrais envolvidas no processa-
mento da linguagem e da audição aquando da ocorrência de aluci-
nações auditivas em pessoas com esquizofrenia (North & Yutsy, 
2010). Estes factos vêm confirmar a vivência de corporeidade e a 
convicção de realidade que, em termos de psicopatologia com-
preensiva, já há muito tempo é descrita como sendo uma das ca-
racterísticas das alucinações que mais tipicamente ocorrem em 
estados de organicidade conhecida, como é o caso das epilepsias, 
do alcoolismo e da esquizofrenia (Pio-abreu, 1993, 1994). 
assim, a ação combinada das alte-
rações no sistema límbico, no tá-
lamo e no córtex contribui para que, 
na esquizofrenia, se crie um estado 
de hipersensibilidade sensorial, 
combinada com a tendência para 
níveis excessivos de medo e con-
sequentes respostas de fuga ou 
agressividade, e também uma maior 
ativação do tronco cerebral, que se 
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A ação combinada das alterações no sis-
tema límbico, no tálamo e no córtex con-
tribui para que, na esquizofrenia, se crie 
um estado de hipersensibilidade sensorial, 
combinada com a tendência para níveis 
excessivos de medo e consequentes res-
postas de fuga ou agressividade, e também 
uma maior ativação do tronco cerebral, 
que se manifesta por sintomas de ansie-
dade, como o aumento do ritmo cardíaco 
e respiratório.
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manifesta por sintomas de ansiedade, como o aumento do ritmo 
cardíaco e respiratório (McFarlane, 2002). 
ora o tronco cerebral é a parte do cérebro que regula o nível de ati-
vação de todo o sistema nervoso e as funções mais básicas e pri-
mitivas do funcionamento da pessoa, incluindo as respostas refle-
xas, os mecanismos de alerta e os ciclos de sono-vigília. Esta 
regulação é feita através do sistema reticular, em conjunto com a 
produção e ação combinada dos diversos neurotransmissores: do-
pamina (na área tegmental ventral), serotonina (núcleos da rafe) e 
noradrenalina (lócus cerúleo).  
quanto à serotonina, parece ter um efeito inibidor e modelador 
sobre o sistema da dopamina, e daí os efeitos benéficos de alguns 
fármacos, como a clozapina, que bloqueiam determinados recep-
tores da serotonina no córtex pré-frontal.  
Mas no que se refere à noradrenalina, o seu sistema é ativado em 
consonância com o sistema da dopamina, provocando o aumento 
do ritmo cardíaco, da frequência respiratória e da pressão arterial, 
com a consequente ansiedade e agitação que frequentemente 
acompanha as crises psicóticas (McFarlane, 2002; Mackay, 2016).  
Eu fui ter com a minha professora e disse-lhe: ‘Parece-me que…’ 
Ela sorriu simpaticamente para mim. Mas o seu sorriso, em vez de 
me fazer sentir mais seguro, só aumentou a ansiedade e a confusão, 
porque eu vi os dentes dela, brancos, muito certinhos e brilhantes, 
assim à luz… E logo os dentes dela monopolizaram toda a minha 
atenção, como se toda a sala mais não fosse do que dentes sob 
aquela luz impiedosa. E um medo horrível apossou-se de mim (se-
chehaye, 1951, citado por anderson et al., 1986:89). 
Por outro lado, parece verificar-se uma hipoatividade nas estruturas 
do córtex frontal, onde atuam os receptores dopaminérgicos D1, 
provavelmente porque a ligação entre o tronco cerebral e o lobo 
pré-frontal não se faz adequadamente, em resultado de alterações 
nos sistemas da dopamina e do glutamato. Este será possivelmente 
o mecanismo responsável pelos denominados sintomas negativos 
(apatia, desmotivação, anedonia e retraimento social) e pela dis-



função cognitiva, que parecem ter uma forte correlação entre si, e 
que são também encontrados nos casos de primeiro episódio psi-
cótico, ou seja, ainda antes do início 
do tratamento com neurolépticos 
(Kumra, Nicolson & rapoport, 2003; 
Marques-teixeira, 2003; rector, 
Beck & stolar, 2005; afonso, 2010; 
Chang et al., 2011). Daí a hipótese 
de que a incapacidade funcional de 
algumas pessoas seja efetivamente 
devida a alterações estruturais do cérebro (McFarlane, 2002). Em 
todo o caso, os dados das técnicas imagiológicas recentes apontam 
para uma menor ativação do córtex pré-frontal durante a realização 
de funções executivas (processos de decisão, planeamento, orga-
nização e resolução de problemas) e na memória de trabalho (Mar-
ques-teixeira, 2003; Chang et al., 2011).  
apesar da grande variabilidade de quadros e formas de apresenta-
ção da doença, vários estudos demonstraram que as alterações 
cognitivas, especialmente na área da atenção e das funções exe-
cutivas, estarão presentes na maioria das pessoas com esquizo-
frenia e serão, provavelmente, um dos mais importantes aspetos 
definidores da doença (Kumra, Nicolson & rapoport, 2003; Mar-
ques-teixeira, 2003). Porém, esta 
ideia não é partilhada por outros au-
tores, como é o caso de Kenny & 
Friedman (2003), que consideram 
que um padrão semelhante de dis-
função se encontra também em ou-
tras perturbações psiquiátricas, 
como é o caso da doença bipolar e 
da depressão unipolar. também ro-
bins & Guze (1970), Peterson et al. 
(2009) e seeley et al. (2009), referidos por North & Yutsy (2010), 
apontam para a possibilidade de diversas doenças psiquiátricas, 
incluindo as perturbações de ansiedade, a depressão e a esquizo-
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Os dados das técnicas imagiológicas re-
centes apontam para uma menor ativação 
do córtex pré-frontal durante a realização 
de funções executivas (processos de de-
cisão, planeamento, organização e resolução 
de problemas) e na memória de trabalho.

Vários autores apontam para a possibilidade 
de diversas doenças psiquiátricas, incluindo 
as perturbações de ansiedade, a depressão 
e a esquizofrenia, terem em comum uma 
disfunção nas denominadas redes intrín-
secas de conectividade (ICN). Estas envolvem 
diversas estruturas do cérebro, incluindo o 
córtex pré-frontal e o hipocampo.



frenia, terem em comum uma disfunção nas denominadas redes 
intrínsecas de conectividade (iCN). Estas envolvem diversas estru-
turas do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal e o hipocampo, 
sendo que a menor espessura do córtex pode estar relacionada 
com uma maior dificuldade da pessoa em dirigir adequadamente a 
atenção, e também em passar para o default state, ou seja, a fase 
de processamento e reorganização da informação que normalmente 
ocorre enquanto a pessoa está em descanso, e durante o sono 
(Peterson et al., 2009, referidos por North & Yutsy, 2010; Chang et 
al., 2011).      
sejam ou não específicos da esquizofrenia, os dados comprovam 
claramente que os défices no processamento dos estímulos pre-
cedem o início dos sintomas psicóticos na esquizofrenia, o que 
pode resultar de um fenómeno neurobiológico, ou então ser um re-
flexo de fatores prodrómicos, como por exemplo o retraimento so-
cial. Com efeito, as dificuldades no comportamento social poderão 
também exercer um efeito adverso na cognição e prejudicar o quo-
ciente de inteligência da pessoa, independentemente dos processos 
neurodesenvolvimentais do cérebro (Heinrichs, Hanlon & Carpenter, 
1984; Kenny & Friedman, 2003; Bellack et al., 2004; Gourevitch, 
abbadi & Guelfi, 2004; Machado, 2006; sartorius, 2009; Üstün & 

Kennedy, 2009; Whiteford, 2009; 
Chang et al., 2011). 
Em síntese, e conforme o ilustrado 
na Figura 4, o conjunto das altera-
ções dos circuitos neuronais entre 
as diversas estruturas cerebrais, com 
aumento da excitabilidade neuronal 
e défice na atenção, provoca uma 
situação de excesso na quantidade 
de estímulos sensoriais (externos e 
internos) que chegam ao córtex ce-

rebral que, a partir de um certo ponto, deixa de conseguir processar 
e integrar adequadamente toda a informação recebida. Esta situa-
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O conjunto das alterações dos circuitos 
neuronais entre as diversas estruturas ce-
rebrais, com aumento da excitabilidade 
neuronal e défice na atenção, provoca 
uma situação de excesso na quantidade 
de estímulos sensoriais (externos e internos) 
que chegam ao córtex cerebral que, a 
partir de um certo ponto, deixa de conseguir 
processar e integrar adequadamente toda 
a informação recebida. 



ção de informação excessiva, mas com insuficiente relevância, 
conforme o definido por Pio-abreu (2000, 2007), vai por sua vez 
agravar a dificuldade da pessoa em manter uma atenção adequada 
ao ambiente que a rodeia, contribuindo assim para a ocorrência de 
deturpações na forma como a realidade é percecionada (andreasen, 
2003; McFarlane, 2002; Marques-teixeira, 2003).  
 

 

Figura 4 – alterações na capacidade de percecionar a realidade, por deficiente 
funcionamento do sistema de «filtro» dos estímulos no cérebro – imagem gentil-
mente cedida pelo Dr. William r. McFarlane, Diretor do Center for Psychiatric re-
search, Maine Medical Center, Eua, 2006. 
 

A certa altura o meu cérebro fica exausto por tentar lidar com tanta 
informação, e sinto como se me doesse, mesmo fisicamente, como 
se tivesse sido esfregado com lixa… Como se estivesse a sangrar! 
Eu tinha muito pouca capacidade para distinguir o que era impor-
tante e o que não era. O filtro estava completamente roto. E acon-
tecimentos completamente isola-
dos apareciam juntos na minha 
cabeça (MacDonald, 1961, citada 
por anderson et al., 1986:88). 
um outro tipo de mecanismo etio-
lógico tem sido especialmente evi-
denciado nas últimas décadas, 
embora já no século XiX tenha sido 
descrito por Jacques Moreau de 
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Um amplo conjunto de estudos recentes 
tem demonstrado que o consumo de Can-
nabis durante a adolescência aumenta 
significativamente o risco de primeiro surto 
de esquizofrenia, e que o risco de esqui-
zofrenia aumenta ainda mais quanto mais 
precoce for o consumo, numa relação 
dose-efeito, e independentemente dos tra-
ços de personalidade ou do uso de outras 
substâncias.



tours – trata-se da relação entre a esquizofrenia e o consumo de 
Cannabis. Com efeito, um amplo conjunto de estudos recentes 
tem demonstrado que o consumo de Cannabis durante a adoles-
cência aumenta significativamente o risco de primeiro surto de es-
quizofrenia, e que o risco de esquizofrenia aumenta ainda mais 
quanto mais precoce for o consumo, numa relação dose-efeito, e 
independentemente dos traços de personalidade ou do uso de ou-
tras substâncias (Van os et al., 2002; zammit et al., 2002; Fergusson, 
Horwood & swain-Campbell, 2003; arsenault et al., 2004; smit, 
Bolier & Cuijpers, 2004; Henquet et al., 2005; Moore et al., 2007; 
arendt et al., 2008; Hall & Degenhard, 2008; D'souza, sewell & 
ranganathan, 2009; Dragt et al., 2010; Malone, Hill & rubino, 2010; 
shapiro & Buckley-Hunter, 2010; Welch et al., 2011).  
segundo os vários autores, e embora os genes possam moderar a 
associação entre o consumo de Cannabis e a ocorrência de esqui-
zofrenia, o que parece estar principalmente em causa é o facto de 
os adolescentes serem naturalmente mais susceptíveis, por se en-
contrarem numa fase de grande atividade neuro-desenvolvimental 
(schulz, Findling & Davies, 2003; Hall & Degenhard, 2008; Dragt et 
al., 2010; Malone, Hill & rubino, 2010; shapiro & Buckley-Hunter, 
2010). Na opinião de zammit et al. (2002) e arsenault et al. (2004), 
será por esta via que se considera que 8, 10 e 13% dos casos de 
esquizofrenia na Nova zelândia, alemanha e Holanda, respetiva-
mente, poderiam ter sido prevenidos através da eliminação do con-

sumo de Cannabis pelos adolescen-
tes e jovens adultos.  
Diversos estudos biológicos apoiam 
e legitimam estes argumentos, para 
além da semelhança encontrada en-
tre os efeitos do uso continuado de 
Cannabis e os sintomas da esquizo-
frenia, nomeadamente no que res-
peita às dificuldades na atenção e 
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Os avanços tecnológicos das últimas décadas 
permitiram observar uma aparente sobre-
posição entre as alterações dos mecanismos 
neuronais presentes no cérebro dos con-
sumidores de Cannabis e das pessoas com 
esquizofrenia, nomeadamente ao nível das 
denominadas vias de recompensa do cérebro 
(brain reward pathways). Estas regulam os 
mecanismos e comportamentos especifi-
camente associados à procura de prazer e 
aos fenómenos de dependência. 



concentração, à síndrome amotivacional e às perturbações aluci-
natórias e delirantes. 
Com efeito, os avanços tecnológicos das últimas décadas permiti-
ram observar uma aparente sobreposição entre as alterações dos 
mecanismos neuronais presentes no cérebro dos consumidores 
de Cannabis e das pessoas com esquizofrenia, nomeadamente ao 
nível das denominadas vias de recompensa do cérebro (brain reward 
pathways). Estas regulam os mecanismos e comportamentos es-
pecificamente associados à procura 
de prazer e aos fenómenos de de-
pendência. têm o seu início na área 
tegmental ventral (onde se liberta a 
dopamina), ligando-se ao sistema 
límbico através do núcleo acúmbeo, 
passando pela amígdala e pelo hi-
pocampo, até ao cortéx médio pré-
frontal.  
Considera-se que a substância ativa 
da Cannabis (Δ9tHC - delta-9-tetrahidrocanabinol) age indireta-
mente nos neurónios dopaminérgicos do sistema límbico, provo-
cando uma maior libertação de dopamina na fenda sináptica, e as-
sim resultando em alterações do sistema nervoso central idênticas 
às que ocorrem na esquizofrenia – hiperatividade nos receptores 
D2 dos núcleos da base do cérebro, que dá origem aos sintomas 
alucinatórios e delirantes, e hipoatividade dos receptores D1 do 
córtex pré-frontal, responsável pelas dificuldades cognitivas, pela 
falta de motivação e interesse, e pelo declínio geral do funciona-
mento social da pessoa (Hall & Degenhard, 2008; santos et al., 
2010).  
será igualmente por este processo que se poderá compreender a 
constatação de uma elevadíssima prevalência de esquizofrenia na 
comunidade jamaicana de Londres, por exemplo, onde o consumo 
de Cannabis é culturalmente aceite, e na qual se encontrou um nú-
mero de casos seis vezes superior ao das restantes comunidades 
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A substância ativa da Cannabis (�9THC - 
delta-9-tetrahidrocanabinol) age indireta-
mente nos neurónios dopaminérgicos do 
sistema límbico, provocando uma maior 
libertação de dopamina na fenda sináptica, 
e assim resultando em alterações do sis-
tema nervoso central idênticas às que 
ocorrem na esquizofrenia.



residentes na mesma área (Cooper, 2005 e selten et al., 2007, re-
feridos por North & Yutsy, 2010). 
além disso, e tal como muitos profissionais já vinham empiricamente 
observando, as pessoas com esquizofrenia que consomem Can-

nabis tendem a ter mais recaídas, o 
que vem contribuir para a ideia da 
semelhança e sobreposição de cir-
cuitos neuronais nas duas situações 
(Pio-abreu, 2002, 2007; zammit et 
al., 2002; Hall & Degenhard, 2008; 
D'souza, sewell & ranganathan, 
2009; Foti et al., 2010; Welch et al., 
2011).  
resumindo, e tanto no caso de uma 
alteração originada in útero, perinatal 
ou nos primeiros anos de vida, como 
no caso de uma alteração provocada 
pelo consumo de substâncias du-
rante a adolescência, supõe-se que 
o facto de a esquizofrenia se mani-
festar tipicamente entre os 15 e os 
25 anos de idade, resultará de uma 
perturbação do processo neurode-
senvolvimental de reorganização ce-

lular, com um aumento sináptico seletivo e a eliminação de axónios 
redundantes (pruning), que se sabe agora que naturalmente ocorre 
de forma mais intensa e crítica nessa fase da vida (Kenny & Fried-
man, 2003). De acordo com Pantelis et al. (2005), as alterações pré 
e peri-natais tornarão a pessoa mais vulnerável a estes processos 
de reorganização neuronal da adolescência, especialmente quando 
a estes se associam perturbações graves no equilíbrio hormonal, 
abuso de substâncias ou situações de stress excessivo.   
assim, e segundo Liberman (2003), os processos patológicos da 
esquizofrenia desencadeiam-se em três fases ao longo da vida da 
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O facto de a esquizofrenia se manifestar 
tipicamente entre os 15 e os 25 anos de 
idade, resultará de uma perturbação do 
processo neurodesenvolvimental de reor-
ganização celular, com um aumento si-
náptico seletivo e a eliminação de axónios 
redundantes (pruning), que se sabe agora 
que naturalmente ocorre de forma mais 
intensa e crítica nessa fase da vida. 

As alterações pré e peri-natais tornarão a 
pessoa mais vulnerável a estes processos 
de reorganização neuronal da adolescência, 
especialmente quando a estes se associam 
perturbações graves no equilíbrio hormonal, 
abuso de substâncias ou situações de 
stress excessivo. 



pessoa: a) numa primeira fase ocorre uma falha na maturação 
neuro-anatómica; b) a perturbação passará para uma segunda fase, 
ou seja, irá progredir para psicose, apenas quando se verifica uma 
combinação de acontecimentos desenvolvimentais desreguladores, 
que acabam por desencadear o início formal da doença; c) no caso 
de os episódios de doença se tornarem persistentes ou recorrentes, 
a pessoa entra na fase crónica, caracterizada por morbilidade per-
sistente, resistência ao tratamento e deterioração clínica e funcional.  
Com efeito, as investigações recentes têm demonstrado que as 
perturbações relacionadas com a esquizofrenia podem evoluir de 
formas substancialmente diferentes, tendo-se identificado um con-
junto consistente de preditores do prognóstico. Na verdade, no 
que respeita à passagem da primeira para a segunda das fases 
descritas por Liberman (2003), e conforme o referido por McGorry, 
Yung & Phillips (2003), é raro a esquizofrenia ter um início súbito, já 
que a maioria dos doentes passa por uma fase prodrómica, que 
pode ter uma duração de meses ou mesmo anos, e que se carac-
teriza por humor deprimido, menor capacidade de concentração e 
menor atividade e energia, e aumento da ansiedade e irritabilidade, 
resultando em prejuízo no funcionamento escolar ou laboral, e num 
progressivo isolamento social. Estes sintomas vão-se acumulando, 
e culminam na emergência posterior dos denominados sintomas 
positivos (delírios e alucinações) e num episódio inicial de psicose 
evidente e exuberante.  
Considera-se que quase todos os doentes recuperam do seu pri-
meiro episódio psicótico, já que nas fases iniciais da doença estas 
pessoas apresentam maior sensibilidade aos tratamentos farma-
cológicos (Liberman, 2003). Estima-se então que em cerca de 25 a 
30% dos casos as pessoas tenham poucas ou nenhumas recor-
rências, pelo que poderá ocorrer a recuperação sintomática e social 
(oMs, 2002; Marques-teixeira, 2003; zipursky & agid, 2015). Para 
esta situação de bom prognóstico contribuirá também o diagnóstico 
e tratamento atempados da situação de doença (Liberman & Ko-
pelowicz, 2002). 
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Na maioria dos casos, porém, as pessoas doentes irão naturalmente 
desenvolver episódios subsequentes, dos quais poderão não re-
cuperar tão bem quanto após o episódio inicial ou anterior, ficando 
com sintomas persistentes e problemas associados de funciona-
mento, ou seja, apresentando uma evolução crónica ou recorrente. 
Com efeito, observa-se frequentemente que no decurso da doença 
se vai desenvolvendo e agravando a resistência ao tratamento com 
antipsicóticos. Daí que uma maior duração das fases de crise da 
doença, bem como episódios psicóticos mais numerosos, sejam 
fatores de prognóstico comprovadamente negativo (Dalery & 
d’amato, 2001; Liberman, 2003; Njenga, 2009).   
atualmente considera-se por isso que, no que respeita ao seu 
curso, as situações de esquizofrenia podem dividir-se basicamente 
em duas grandes categorias: as de relativamente bom prognóstico, 
e as de relativamente mau prognóstico. os casos com melhor prog-
nóstico apresentam um bom ajustamento geral prévio, e a doença 
manifesta-se por episódios separados por períodos de remissão. 
Durante a fase psicótica aguda, muitos destes doentes apresentam 
acentuadas alterações do humor, manifestando também um estado 
de perplexidade, confusão e, em alguns casos, ligeira desorienta-
ção. os surtos seguintes são habitualmente menos pronunciados, 
e por vezes assemelham-se a distúrbios do humor. Nos casos em 
que o início é mais insidioso, o prognóstico tende a ser mais reser-
vado (Dalery & d’amato, 2001; North & Yutsy, 2010).  
 
 
1.3 - TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 
apenas na década de 50 do século XX foram descobertos os pri-
meiros fármacos (clorpromazina e haloperidol) que se mostraram 
eficazes no tratamento da esquizofrenia, permitindo reduzir os sin-
tomas positivos (alucinações e delírios) em 70 a 90% das pessoas 
doentes. Constatou-se mais tarde que o seu mecanismo de ação 
se baseia no bloqueio dos receptores dopaminérgicos D2, donde 
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surgiu a hipótese de que as pessoas com esquizofrenia sejam es-
pecialmente sensíveis à dopamina, e que durante os episódios 
agudos da doença ocorra um aumento dos níveis de dopamina a 
partir das estruturas do tronco cerebral.  
Porém, o efeito neuroléptico desse bloqueio atinge também outras 
regiões do cérebro, produzindo frequentemente sintomas secun-
dários indesejáveis, como o agravamento dos sintomas negativos 
(apatia, desmotivação, tendência para o isolamento e dificuldades 
em tarefas cognitivas), o aparecimento de efeitos extrapiramidais 
(rigidez e contraturas musculares e movimentos involuntários) e o 
aumento da prolactina (andreasen, 2003; afonso, 2010). Por esse 
motivo, considera-se que apenas 40% dos doentes tratados com 
estes antipsicóticos conseguem um bom nível de recuperação ao 
nível do seu funcionamento social (Kumra, Nicolson & rapoport, 
2003).  
Com efeito, na maioria dos casos as pessoas continuam a sofrer 
devido à diminuição da sua capacidade para pensarem com fluidez, 
para sentirem alegria ou prazer, e para iniciarem e concluírem muitas 
das tarefas do dia-a-dia. Nesse sentido, e considerando-se que os 
sintomas negativos se relacionam fundamentalmente com a dimi-
nuição da capacidade para funcionar cognitiva e emocionalmente, 
andreasen (2003:239) considera que, embora os doentes estives-
sem melhor, ainda assim não estavam bem, pelo que aqueles pri-
meiros antipsicóticos «pareciam não ser capazes de curar a esqui-
zofrenia - a fragmentação da mente e da emoção que fora descrita 
por Bleuler e usada para nomear esta incapacitante doença».  
assim, a partir de meados da década de 80 surgiu um novo grupo 
de antipsicóticos, designados de «atípicos», que atuam simulta-
neamente ao nível dos receptores dopaminérgicos e serotoninérgi-
cos, apresentando-se com menos efeitos secundários e mostrando-
se mais eficazes face aos sintomas negativos. Por esse motivo, 
são atualmente considerados como medicamentos de primeira es-
colha, especialmente no tratamento dos primeiros episódios da 
doença, por serem mais bem tolerados e propiciarem uma melhor 
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recuperação a longo prazo. ainda assim, 
alguns sintomas negativos, como a apa-
tia e anedonia, parecem ser frequentes 
e persistentes, e poderão ter também 
um impacto adverso na cognição (Liber-
man & Kopelowicz, 2002; Kenny & Fried-
man, 2003; schulz, Findling & Davies, 
2003; rector, Beck & stolar, 2005). 
Em todo o caso, considera-se que o 
maior desafio é conseguir determinar 
quais os fármacos, doses e distribuição 

diária que, para cada pessoa e em cada fase da doença, trará 
maiores benefícios no conjunto das áreas (sintomática, cognitiva, 
emocional e funcional), de forma a possibilitar à pessoa doente a 
melhor oportunidade de uma recuperação o mais completa possível 
(Liberman & Kopelowicz, 2002; andreasen, 2003; zipursky & schulz, 
2003; afonso, 2010; North & Yutsy, 2010; zipursky & agid, 2015). 
Em ambos os tipos de antipsicóticos, e sobretudo na fase inicial 
do tratamento, é importante ter em atenção a diferença temporal 
entre os efeitos bioquímicos e os efeitos terapêuticos, já que pode 
demorar algumas semanas até os sintomas da doença efetivamente 
cederem, enquanto os efeitos secundários dos medicamentos ten-
dem a manifestar-se mais rapidamente. E de facto, os efeitos se-
cundários adversos, como a sonolência excessiva e a rigidez mus-
cular, podem dar origem a uma recusa do tratamento farmacológico 
por parte da pessoa doente, perdendo-se assim a oportunidade 
de intervir na fase inicial, e crítica, da doença (McFarlane, 2002; 
Weiser et al., 2002; zipursky e schulz, 2003).  
É importante referir que, para além da fase aguda da doença, os 
antipsicóticos são também fundamentais como tratamento de ma-
nutenção, com o objetivo de prevenir a ocorrência de novos surtos. 
Com efeito, considera-se que o número de crises psicóticas se 
correlaciona fortemente com a manutenção da medicação, esti-
mando-se que entre 80 e 100% dos doentes que abandonam a 
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Considera-se que o maior desafio é 
conseguir determinar quais os fár-
macos, doses e distribuição diária 
que, para cada pessoa e em cada 
fase da doença, trará maiores benefí-
cios no conjunto das áreas (sintomática, 
cognitiva, emocional e funcional), de 
forma a possibilitar à pessoa doente 
a melhor oportunidade de uma recu-
peração o mais completa possível.



medicação terão uma recaída no prazo de 1 ano, enquanto que no 
prazo de 5 anos o risco de recaída aumenta 5 vezes caso a medi-
cação seja descontinuada (robinson et al., 1999, referidos por zi-
pursky e schulz, 2003 e afonso, 2010; sutton, 2004; Novick et al., 
2009). 
Embora se reconheça que 10 a 30 % dos doentes poderão man-
ter-se sem recaídas apesar de deixarem de tomar a medicação an-
tipsicótica, considera-se, no entanto, que a relação risco-benefício 
não justifica a interrupção da medicação, sobretudo se os efeitos 
secundários se mostram mínimos e insignificantes. Na realidade, e 
para além do sofrimento pessoal e familiar associado a uma recaída, 
deve-se também ter em conta que a recuperação de um segundo 
episódio, e dos episódios subsequentes, se torna progressivamente 
mais difícil e mais longa do que na fase inicial da doença, e com 
maior tendência para a persistência de sintomas residuais (Liberman 
& Kopelowicz, 2002; Liberman, 2003; zipursky e schulz, 2003; sut-
ton, 2004; Vita & Barlati, 2018).  
Para além dos antipsicóticos, também as benzodiazepinas e os 
anti-convulsivantes são frequentemente utilizados, como terapêutica 
coadjuvante, no tratamento da esquizofrenia. É que, ao nível do 
tronco cerebral, o sistema da noradrenalina tende a acompanhar a 
hiperestimulação do sistema dopaminérgico, ativando o sistema 
nervoso simpático e provocando aumento dos batimentos cardíacos 
e da sensação de ansiedade e agitação. Por isso, uma gestão cri-
teriosa deste tipo de fármacos contribui para regular os efeitos sis-
témicos das alterações no funcionamento do sistema nervoso 
(North & Yutsy, 2010).  
 
 
1.4 - INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS 
Embora não haja dúvidas acerca da importância do tratamento far-
macológico, tendo como objetivo a compensação dos desequilí-
brios neurobioquímicos relacionados com a esquizofrenia, o facto 
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é que muitos doentes continuam a ter recaídas, ainda que mante-
nham a medicação. reconhece-se também que, mesmo no que 
respeita aos antipsicóticos atípicos, os seus benefícios têm-se re-
velado inferiores às expectativas iniciais no que respeita à redução 
dos sintomas negativos, estimando-se ainda em cerca de 30 a 
40% a proporção de doentes que manifestam uma reduzida res-
posta à medicação antipsicótica em geral (Bustillo et al., 2001; 
Dyck et al., 2002; Pilling et al., 2002; andreasen, 2003; Kumra, Ni-
colson & rapoport, 2003; aPa, 2004; Bellack et al., 2004; rector, 
Beck & stolar, 2005; Novick et al., 2009; Caldas de almeida, 2018). 
além disso, são frequentes e conhecidos os problemas de falta de 
adesão à terapêutica prescrita, devido ao reduzido insight da pessoa 
doente em relação à sua doença, bem como as substanciais e 
compreensíveis dificuldades na adaptação pessoal e social ao pro-

cesso de doença (McCay & ryan, 
2003).  
Face a estes dados, tornou-se evi-
dente a necessidade de outras es-
tratégias complementares de trata-
mento, que tivessem por base uma 
compreensão mais ampla dos me-
canismos envolvidos no apareci-
mento, nas formas de manifestação 
e no curso da doença. Considera-se 
que, em última análise, a esquizo-
frenia deve ser encarada tal como 

as várias doenças físicas que, em muitos casos, requerem inter-
venções de reabilitação funcional em paralelo com a medicação 
(torrey, 2006). Neste sentido, e a nível internacional, as várias formas 
de intervenções psicossociais passaram a ser consideradas como 
uma componente fundamental no tratamento das pessoas com 
esquizofrenia, tendo em vista a sua recuperação pessoal e social 
(Heitor dos santos, 2000; Liberman & Kopelowicz, 2002; Marques-
teixeira, 2002; NiCE, 2002; oMs, 2002; Bradshaw, Lovell & Harris, 
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A esquizofrenia deve ser encarada tal 
como as várias doenças físicas que, em 
muitos casos, requerem intervenções de 
reabilitação funcional em paralelo com a 
medicação. Neste sentido, e a nível inter-
nacional, as várias formas de intervenções 
psicossociais passaram a ser consideradas 
como uma componente fundamental no 
tratamento das pessoas com esquizofrenia, 
tendo em vista a sua recuperação pessoal 
e social.



2005; aPa, 2004, 2020; Jewell et al., 2012; zipursky & agid, 2015; 
Caldas de almeida, 2018; Vita & Barlati, 2018). 
as primeiras intervenções psicossociais a serem utilizadas mais 
amplamente dirigiam-se especificamente às pessoas doentes, mui-
tas delas já com uma evolução crónica de vários anos. Destaca-
vam-se sobretudo os programas de treino de competências sociais, 
muito relacionadas com as atividades de vida diária (higiene e ar-
ranjo pessoal, preparação de refeições, gestão do dinheiro, dos 
medicamentos e do tempo, utilização de transportes públicos, etc.), 
mas também na área das relações interpessoais, no que respeita a 
capacidades de comunicação, so-
bre como iniciar e manter uma con-
versa, como manter a distância so-
cial, fazer um pedido, resolver 
problemas, etc. (Bellack et al., 2004; 
Castro-Henriques et al., 2006; or-
nelas, 2008). 
Com efeito, dado que a esquizofre-
nia se manifesta habitualmente no 
final da adolescência e início da 
idade adulta, na maioria dos casos 
compromete seriamente todo um 
conjunto de aprendizagens que nor-
malmente são feitas durante esse período, e que visam a autono-
mização da pessoa, através da sua formação escolar e profissional, 
e também do estabelecimento de outros tipos de interações sociais 
e novos relacionamentos para além da família de origem. Por este 
motivo, e conforme o referido por Castro-Henriques et al. (2006), 
as pessoas atingidas pela esquizofrenia apresentam frequentemente 
défices em diversas competências sociais, até pelo seu reduzido 
colorido emocional e falta de elegância social, que muitas vezes 
funcionam como obstáculos ao estabelecimento e manutenção de 
relações sociais, bem como ao cumprimento de papéis sociais e à 
satisfação das suas necessidades. 
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Dado que a esquizofrenia se manifesta 
habitualmente no final da adolescência e 
início da idade adulta, na maioria dos 
casos compromete seriamente todo um 
conjunto de aprendizagens que normal-
mente são feitas durante esse período, e 
que visam a autonomização da pessoa, 
através da sua formação escolar e profis-
sional, e também do estabelecimento de 
outros tipos de interações sociais e novos 
relacionamentos para além da família de 
origem.



além disso, e sobretudo quando viveram longos períodos de hos-
pitalização ou em situações de contacto social limitado, com a re-
sultante falta de estimulação ambiental e perda de relações de re-
forço e aprovação social, estas pessoas podem efetivamente 
precisar mais tarde de algum apoio específico e ajuda em termos 
de organização da vida diária, e também no que respeita a emprego, 
habitação e demais condições de vida, incluindo o apoio no sentido 
de aumentarem a sua participação e envolvimento em atividades 

de grupo e novos relacionamentos 
(Heinrichs, Hanlon & Carpenter, 
1984; Brekke et al., 1993; stam & 
Cuijpers, 2001; andreasen, 2003; Li-
berman, 2003; Bellack et al., 2004; 
Eklund & Bäckström, 2005; Castro-
Henriques et al., 2006; CNrssM, 
2007; Portugal, 2008). 
a partir dos anos 90 do século XX, 
começou-se a desenvolver uma 

nova visão da reabilitação psicossocial, que passou a dar maior 
importância à experiência das próprias pessoas com doença men-
tal, às suas necessidades e aspirações, bem como ao seu percurso 
e projeto pessoal para a recuperação ou recovery.  
Com efeito, mais de 40 anos volvidos sobre o desenvolvimento 
dos primeiros tratamentos farmacológicos, e também da imple-
mentação de diversos tipos de intervenções psicossociais, alguns 
estudos de caráter qualitativo e longitudinal feitos na alemanha, na 

suíça e nos Estados unidos come-
çaram a constatar que também na 
esquizofrenia a recuperação é pos-
sível, e em alguns casos de forma 
mais ou menos completa, conside-
rando-se que entre metade e dois 
terços dos doentes estudados terão 
conseguido atingir um bom nível de 
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A partir dos anos 90 do século XX, come-
çou-se a desenvolver uma nova visão da 
reabilitação psicossocial, que passou a 
dar maior importância à experiência das 
próprias pessoas com doença mental, às 
suas necessidades e aspirações, bem 
como ao seu percurso e projeto pessoal 
para a recuperação ou recovery. 

O processo de recovery é descrito como 
uma mudança de atitudes, valores, signi-
ficações e objetivos, empreendida pela 
própria pessoa, de forma a construir um 
novo projeto de vida, tendo em conta os 
efeitos da doença mental, mas procurando 
o desenvolvimento pessoal apesar desses 
efeitos e eventuais limitações. 



recuperação (Liberman & Kopelo-
wicz, 2002; Farkas, 2004, 2007; Ek-
lund & Bäckström, 2005; torrey, 
2006; CNrssM, 2007; ornelas, 
2008; Portugal, 2008; Novick et al., 
2009; Brito, 2012, 2019; zipursky & 
agid, 2015; Nowak et al., 2016; Vita 
& Barlati, 2018; saavedra, 2020).  
assim, o processo de recovery é 
descrito como uma mudança de atitudes, valores, significações e 
objetivos, empreendida pela própria pessoa, de forma a construir 
um novo projeto de vida, tendo em conta os efeitos da doença 
mental, mas procurando o desenvolvimento pessoal apesar desses 
efeitos e eventuais limitações. Consiste então num processo pessoal 
de crescimento e reintegração social que resulta em que a pessoa 
doente adquira, ou readquira, os seus papéis sociais – estudante, 
trabalhador, membro da família, participante na comunidade – 
aprendendo a reduzir/controlar os sintomas da doença, aumentando 
o seu sentido de auto-eficácia e bem-estar, e aumentando o seu 
nível de sucesso e satisfação com a sua vida. o recovery é, também, 
um dos valores preconizados no relatório da Comissão Nacional 
para a reestruturação dos serviços de saúde Mental (CNrssM, 
2007), e do Plano Nacional de saúde Mental (Portugal, 2008, 2017), 
na linha do já anteriormente defendido por diversos autores, a nível 
nacional e internacional, muitos deles referidos por ornelas (2008).  
Mas para que as pessoas com esquizofrenia possam realmente re-
cuperar, é indispensável que lhes sejam proporcionados os apoios 
necessários, através de intervenções psicossociais como o treino 
de competências sociais, o apoio psicoterapêutico, as intervenções 
familiares psicoeducativas e os programas de habitação apoiada e 
emprego apoiado, conjugados com o apoio domiciliário na área da 
saúde mental, todos devidamente articulados de forma a facilitarem 
a autonomia e evitarem a desinserção social (CNrssM, 2007; Por-
tugal, 2008, 2010; Caldas de almeida, 2018).  
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Resulta em que a pessoa doente adquira, 
ou readquira, os seus papéis sociais – es-
tudante, trabalhador, membro da família, 
participante na comunidade – aprendendo 
a reduzir/controlar os sintomas da doença, 
aumentando o seu sentido de auto-eficácia 
e bem-estar, e aumentando o seu nível de 
sucesso e satisfação com a sua vida. 



De facto, o verdadeiro objetivo de 
todos os serviços deve mesmo ser 
a recuperação da pessoa doente, vi-
sando a sua inclusão social e plena 
cidadania, e não apenas o controlo 
dos sintomas ou a mera ocupação 
do seu «tempo livre» (Liberman & Ko-
pelowicz, 2002; López & Laviana, 
2007; zipursky & agid, 2015). Para 
isso, é necessário que a pessoa seja 
devidamente apoiada desde o início 
da doença, e depois acompanhada 
de perto e de forma continuada, se-
gundo um plano individualizado de 
cuidados, e tendo em atenção a na-

tureza específica da doença (Bradshaw, Lovell & Harris, 2005; Far-
kas, 2004, 2007; Brito, 2005, 2006, 2012, 2019; Kovess-Masféty, 
Wiersma, Xavier et al., 2006; CNrssM, 2007; ornelas, 2008; sil-
verstein & Bellack, 2008; Portugal, 2008, 2010; Novick et al., 2009; 
Nowak et al., 2016; Caldas de almeida, 2018). 

Neste sentido, aplicam-se especialmente 
os pressupostos do modelo de vulnera-
bilidade-stress, de zubin & spring (1977), 
referidos por Herz & Lamberti (1995), e 
também por Magliano et al. (2000, 2005) 
e Gonçalves-Pereira, Xavier & Fadden 
(2007), entre outros. segundo este mo-
delo de compreensão da esquizofrenia, 
os surtos psicóticos resultam de um de-

sequilíbrio entre a vulnerabilidade individual do doente (predomi-
nantemente de caráter biológico) e o nível de stress psicológico e 
social a que ele está exposto.  
Com efeito, sabe-se atualmente que a exposição a uma situação 
crónica de elevados níveis de stress aumenta a atividade dopami-
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Para isso, é necessário que a pessoa seja 
devidamente apoiada desde o início da 
doença, e depois acompanhada de perto 
e de forma continuada, segundo um plano 
individualizado de cuidados, e tendo em 
atenção a natureza específica da doença.

Os surtos psicóticos resultam 
de um desequilíbrio entre a vul-
nerabilidade individual do doente 
(predominantemente de caráter 
biológico) e o nível de stress 
psicológico e social a que ele 
está exposto. 

O verdadeiro objetivo de todos os serviços 
deve mesmo ser a recuperação da pessoa 
doente, visando a sua inclusão social e 
plena cidadania, e não apenas o controlo 
dos sintomas ou a mera ocupação do seu 
«tempo livre». 
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nérgica em diversas regiões cerebrais, e em especial no sistema 
límbico. Em conjunto com a concomitante ativação do sistema ner-
voso simpático e com a maior dificuldade em processar os estímu-
los sensoriais, as situações de stress desempenham assim, e so-
bretudo nas fases iniciais da doença, um papel fundamental no 
desencadear de episódios psicóticos (Marques-teixeira, 2002, 2003; 
Bressan & Pilowsky, 2003; Kumra, Nicolson & rapoport, 2003; Li-
berman, 2003; Park & thakkar, 2010).  
Considera-se, por isso, que o modelo de vulnerabilidade-stress 
constituiu um marco importante na compreensão da doença em 
termos teóricos, mas sobretudo pelas implicações práticas que 
teve no que respeita às formas de tratamento da doença. É que 
este modelo reconhece a importância fundamental da terapêutica 
farmacológica, pelo seu efeito de redução da excitabilidade neuro-
nal, mas igualmente a necessidade de uma adequada gestão dos 
estímulos (externos e internos) tendo em vista a redução do stress, 
ou o «amortecimento» dos seus efeitos, e o consequente controlo 
dos sintomas (Gonçalves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007).  
Nesta linha surgem então, com maior destaque, as psicoterapias 
de apoio à pessoa doente e as intervenções familiares, ambas 
numa perspetiva cognitivo-comportamental (Blair, 1996; Vallina et 
al., 1999; torrey, 2006; Garcia Cabeza, 2008, Norman et al. 2017; 
aPa, 2020). 
 
 
1.4.1 - Psicoterapia comportamental    
No que respeita ao apoio psicoterapêutico individual, considera-se 
que é muito importante para ajudar a pessoa a reorganizar o seu 
auto-conceito em torno da doença e do papel de doente, tendo 
em conta todas as dificuldades e os desafios naturalmente asso-
ciados aos sintomas, mas também à ansiedade, ao estigma e à in-
certeza quanto ao futuro.  



De facto, o confronto de um jo-
vem com o diagnóstico de es-
quizofrenia, ou simplesmente 
com a ideia de ter uma doença 
que obrigará a um tratamento 
prolongado, frequentemente re-
sulta num menor sentido de 
auto-estima e auto-eficácia, e 
em comportamentos de nega-

ção ou de retraimento social, em muitos casos com significativo 
aumento do risco de suicídio (Phelan, Bromet & Link, 1998; McCay 
& ryan, 2003; Pinho, Pastor-Fernandes & Machado, 2005; torrey, 
2006; Corrigan, Larson & rüsch, 2009). 
Conforme o afirmado por zipursky & schulz (2003), espera-se de-
masiado das pessoas doentes, e sobretudo dos jovens doentes, 
até pelo facto de que se encontram num estado de maior dificuldade 
em compreender a realidade: espera-se que aceitem um diagnóstico 
de doença mental, que entendam os sintomas, que aceitem as 
medicações e que adiram às recomendações para o longo prazo, 
entre outras.  
Neste processo de adaptação à doença, torna-se portanto neces-

sário ajudar a pessoa a identifi-
car as relações entre os seus sin-
tomas e os comportamentos, as 
estratégias de coping e as cren-
ças acerca dos vários aspetos 
da doença e do tratamento. Com 
efeito, muitos destes aspetos re-
lacionam-se diretamente com os 

denominados défices secundários que, embora não sendo consi-
derados como parte da doença em si, em muitos casos são deter-
minados pelas atitudes, expectativas e alterações do comporta-
mento da pessoa doente e dos que a rodeiam. Por isso, e em 
muitos casos, estas crenças e atitudes agem como importantes 
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Espera-se demasiado das pessoas doentes, e 
sobretudo dos jovens doentes, até pelo facto 
de que se encontram num estado de maior di-
ficuldade em compreender a realidade: espe-
ra-se que aceitem um diagnóstico de doença 
mental, que entendam os sintomas, que aceitem 
as medicações e que adiram às recomendações 
para o longo prazo, entre outras.

Neste processo de adaptação à doença, tor-
na-se portanto necessário ajudar a pessoa a 
identificar as relações entre os seus sintomas 
e os comportamentos, as estratégias de coping 
e as crenças acerca dos vários aspetos da 
doença e do tratamento. 



mediadores do grau de funcionamento social da pessoa (Falloon 
et al., 1987; tarrier & Bobes, 2000; Bellack et al., 2004; Feijó, 2007; 
Garcia Cabeza, 2008; Kuon & Choi, 2009; Üstün & Kennedy, 2009; 
Weissman, 2009; Whiteford, 2009). É neste sentido que se considera 
que as psicoterapias individuais na linha cognitivo-comportamental 
são uma importante componente do tratamento das pessoas com 
esquizofrenia. 
as psicoterapias individuais poderão ser também muito úteis no 
que respeita a ajudar a pessoa doente a lidar com os vestígios de 
atividade alucinatória ou delirante que em alguns casos persiste 
apesar da medicação antipsicótica, assim como com os sintomas 
depressivos que muitas vezes surgem após a fase aguda, e que 
em larga medida se relacionam com o elevado risco de suicídio 
que se verifica neste grupo de pessoas (Blair, 1996; Vallina et al., 
1999; aPa, 2004, 2020).  
algumas das técnicas cognitivo-comportamentais que se mostram 
úteis nestas situações incluem o desenvolvimento de uma relação 
de confiança, a normalização, o teste da realidade dos sintomas, 
bem como a melhoria das estratégias de coping face aos sintomas 
e às disfunções que eles ocasionam na vida do indivíduo doente, a 
nível intrapessoal e interpessoal (Blair, 1996; turkington et al., 2004; 
Cather, 2005).   
além disso, e tendo especificamente em atenção as dificuldades 
cognitivas que frequentemente ocorrem, como é o caso dos défices 
na atenção e na velocidade de processamento da informação, 
considera-se que será útil o desen-
volvimento e implementação de pro-
gramas extensivos de «reaprendi -
zagem cognitiva», baseados na pre-
missa da plasticidade neuronal, e 
tendo como objetivo ajudar a pessoa 
doente a aprender a focar melhor a 
atenção e a melhorar a sua coorde-
nação psicomotora (andreasen, 
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A complexidade dos sintomas da esquizo-
frenia contribui diretamente para as limi-
tações de funcionamento pessoal e social 
de muitos doentes. A longo prazo, porém, 
o nível de funcionamento social da pessoa 
doente e a sua perceção de qualidade de 
vida dependerão, sobretudo, do que for 
conseguido ao nível da sua adaptação psi-
cológica e emocional à doença.



2003; Marques-teixeira, 2003; torrey, 2006; Üstün & Kennedy, 
2009; Whiteford, 2009; Norman et al., 2017; aPa, 2020). 
Decorrente de tudo isto entende-se que a complexidade dos sin-
tomas da esquizofrenia contribui diretamente para as limitações 
de funcionamento pessoal e social de muitos doentes. a longo 
prazo, porém, o nível de funcionamento social da pessoa doente e 
a sua perceção de qualidade de vida dependerão, sobretudo, do 
que for conseguido ao nível da sua adaptação psicológica e emo-
cional à doença (Lehman, Ward & Linn, 1982; zipursky & schulz, 
2003; Lobban, Barrowclough & Jones, 2005; Katschnig, 2006; Weis-
sman, 2009; Nowak et al., 2016).  
 
 
1.4.2 - Intervenções psicoeducativas familiares 
tal como foi descrito anteriormente, os conhecimentos atuais acerca 
das causas da esquizofrenia apontam para que se trate de uma 
doença que resulta da alteração dos circuitos neuronais entre di-
versas estruturas cerebrais, com especial destaque para o córtex 
pré-frontal e temporal, tálamo mediano, sistema límbico e núcleos 
da base do cérebro, que estão funcionalmente relacionadas, e em 
conjunto contribuem para o processamento cognitivo e a regulação 
das emoções e do comportamento da pessoa (Pio-abreu, 2000, 
2007; Marques-teixeira, 2003; North & Yutsy, 2010; Chang et al., 
2011; Henriksen, Nordgaard & Jansson, 2017). 
Em termos funcionais, as alterações que ocorrem no cérebro das 
pessoas com esquizofrenia resultam numa maior excitabilidade neu-
ronal no sistema límbico e no tronco cerebral, em conjunto com 
uma menor capacidade do tálamo para filtrar os estímulos sensoriais, 
fazendo com que a resposta a fontes internas ou externas de esti-
mulação seja demasiado intensa. Por outro lado, o facto de o hipo-
campo não desempenhar adequadamente a sua função de arma-
zenamento e mobilização dos dados relevantes do ambiente em 
cada momento, contribui para que o córtex pré-frontal seja atingido 
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por um excesso de informação, e 
por isso a pessoa sente mais difi-
culdade em focar a atenção.  
ora, por ter a sua capacidade de 
atenção reduzida, todos os estímu-
los tendem a ser excessivamente 
valorizados pela pessoa, o que por 
sua vez contribui para que aumente 
o nível de excitação do seu sistema 
nervoso central, resultando numa hi-
perativação de todo o sistema lím-
bico, com consequente manifesta-
ção extremada das emoções 
primárias, maior sensibilidade sen-
sorial, dificuldades em controlar os 
seus pensamentos e agravamento 
da capacidade da pessoa em focar 
a atenção.  
o mecanismo deste ciclo vicioso é denominado de «hipótese da 
desatenção-excitação» (Figura 5) e, segundo McFarlane (2002), a 
sua compreensão é fundamental na abordagem das intervenções 
familiares psicoeducativas. 
 

 

Figura 5 – o modelo de atenção-excitação da esquizofrenia – anderson et al., 
1986:92 (adaptado de tecce e Cole, 1976). 
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Em termos funcionais, as alterações que 
ocorrem no cérebro das pessoas com es-
quizofrenia resultam numa maior excita-
bilidade neuronal no sistema límbico e no 
tronco cerebral, em conjunto com uma 
menor capacidade do tálamo para filtrar 
os estímulos sensoriais, fazendo com que 
a resposta a fontes internas ou externas 
de estimulação seja demasiado intensa.  

Por outro lado, o facto de o hipocampo 
não desempenhar adequadamente a sua 
função de armazenamento e mobilização 
dos dados relevantes do ambiente em 
cada momento, contribui para que o córtex 
pré-frontal seja atingido por um excesso 
de informação, e por isso a pessoa sente 
mais dificuldade em focar a atenção. 



É neste ponto que, para além do tratamento farmacológico e do 
apoio psicoterapêutico individual à pessoa com esquizofrenia, torna-
se também fundamental e determinante o papel desempenhado pelos 
seus familiares, ou pelas pessoas com quem o doente convive mais 
de perto, dada a importância das características do ambiente próximo 

no controlo e prevenção dos sintomas.  
É evidente que as famílias não estão natu-
ralmente preparadas para lidar, de forma 
continuada, com sintomas e comportamen-
tos tão complexos como os que ocorrem 
na esquizofrenia, e por isso podem, de 
facto, mas sem saber, e sem querer, estar a 
exacerbar os sintomas que na realidade 
gostariam de ver reduzidos.  
Por esse motivo considera-se que, em con-
junto com o tratamento farmacológico que 

visa a regulação interna da excitabilidade cerebral, também uma 
mudança no clima emocional no contexto familiar pode ter um 
efeito adicional na prevenção das recaídas, através da redução da 
intensidade dos estímulos externos a que a pessoa doente está 
sujeita no dia-a-dia, conforme o ilustrado na Figura 6.  
 

 

Figura 6 – Efeitos do tratamento farmacológico e da psicoeducação familiar sobre 
o ciclo de atenção-excitação da esquizofrenia – anderson et al., 1986:92 (adaptado 
de tecce e Cole, 1976). 
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É evidente que as famílias não 
estão naturalmente preparadas 
para lidar, de forma continuada, 
com sintomas e comportamentos 
tão complexos como os que 
ocorrem na esquizofrenia, e por 
isso podem, de facto, mas sem 
saber, e sem querer, estar a exa-
cerbar os sintomas que na rea-
lidade gostariam de ver reduzidos. 



Mas para isso é fundamental que as famílias sejam positivamente 
envolvidas no processo de tratamento, e ensinadas e apoiadas 
nos seus esforços para lidar eficazmente 
com a doença, e esse é o principal objetivo 
das intervenções psicoeducativas familiares 
(Leff et al., 1989; Dixon et al., 1995, 2001; 
McFarlane, 2002, 2012, 2016; oMs, 2002; 
Liberman & Liberman, 2003; aPa, 2004; 
Gonçalves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007; 
CNrssM, 2007; Portugal, 2008; Öksüz et 
al., 2017). 
segundo Glick (1994), referido por Fresán et al. (2001), a psicoedu-
cação pode definir-se como a administração sistemática de infor-
mação e treino às pessoas doentes e seus familiares, acerca dos 
sintomas, mecanismos causais e trata-
mento, com o objetivo de melhorar os com-
portamentos associados à doença. 
No que respeita às famílias das pessoas 
com esquizofrenia, e segundo o consenso 
de 1999 da World schizophrenia Fellowship, 
liderado por Leff, Falloon e McFarlane, as 
intervenções psicoeducativas visam a ob-
tenção dos melhores resultados em termos 
de recuperação da pessoa doente, ao 
mesmo tempo apoiando os familiares, e mi-
nimizando as suas dificuldades, através de 
um processo de estreita colaboração entre 
profissionais, famílias e pessoas doentes 
(Nolan, Grant & Keady, 1996, 1998; Falloon, 
1999; Mueser et al., 2003; McFarlane et al., 
2003; Bradshaw, Lovell & Harris, 2005; Je-
well et al., 2012; zipursky & agid, 2015; No-
wak et al., 2016).  
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É fundamental que as famílias 
sejam positivamente envolvidas 
no processo de tratamento, e 
ensinadas e apoiadas nos seus 
esforços para lidar eficazmente 
com a doença, e esse é o prin-
cipal objetivo das intervenções 
psicoeducativas familiares.

A psicoeducação pode definir-
se como a administração siste-
mática de informação e treino 
às pessoas doentes e seus fa-
miliares, acerca dos sintomas, 
mecanismos causais e trata-
mento, com o objetivo de me-
lhorar os comportamentos as-
sociados à doença.

As intervenções psicoeducativas 
visam a obtenção dos melhores 
resultados em termos de recu-
peração da pessoa doente, ao 
mesmo tempo apoiando os fa-
miliares, e minimizando as suas 
dificuldades, através de um pro-
cesso de estreita colaboração 
entre profissionais, famílias e 
pessoas doentes.



Com efeito, estimativas de estudos americanos apontam para que 
entre 25 e 60% das pessoas com esquizofrenia vivem com as suas 
famílias de origem, enquanto muitas outras mantêm com elas con-

tacto regular (Mueser et al., 2003; 
torrey, 2006). No que respeita à rea-
lidade espanhola, provavelmente 
mais aproximada à portuguesa, cal-
cula-se que mais de 70% das pes-
soas com esquizofrenia não estu-
dam, nem trabalham, sendo que 9 
em cada 10 doentes em idade ativa 

vivem numa situação de dependência mais ou menos completa da 
sua família (Ferrero, 2005). 
Esta situação é bastante diferente da que se verificava até há cerca 
de 50 anos, em que a maioria das pessoas com esquizofrenia 
residia em grandes instituições psiquiátricas a título vitalício, rece-
bendo tratamento meramente paliativo. Entretanto, e sobretudo 
devido aos significativos progressos no tratamento farmacológico 
da doença, começou a ser possível a permanência dos doentes na 
comunidade (Gingerich & Bellack, 1995; Leff, 2000; stengard, 2002).  
assim, e conforme é reconhecido pela oMs (2002), a partir dessa 
altura a responsabilidade pelos cuidados no dia-a-dia passou a re-
cair primariamente sobre as famílias, apesar das suas naturais difi-
culdades em lidar com toda a complexidade de comportamentos, 

sintomas e problemas associados à 
doença, e no meio do enorme sofri-
mento mental e físico que uma 
doença destas provoca em todos os 
membros da família.  
Estas dificuldades das famílias re-
sultam de que, mesmo após a fase 
aguda da doença e o internamento, 
e ainda que os sintomas positivos 
tenham sido controlados, as pessoas 
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Calcula-se que mais de 70% das pessoas 
com esquizofrenia não estudam, nem tra-
balham, sendo que 9 em cada 10 doentes 
em idade ativa vivem numa situação de 
dependência mais ou menos completa da 
sua família.

As pessoas com esquizofrenia mantêm, 
na maioria dos casos, diversos dos deno-
minados sintomas negativos, como a ini-
bição psicomotora, a incapacidade para 
dirigir e manter adequadamente a atenção, 
a tendência para o isolamento, bem como 
a falta de interesse e de iniciativa para a 
realização das atividades de vida diária, 
desde o arranjo pessoal até ao trabalho 
ou às atividades escolares. 



com esquizofrenia mantêm, na 
maioria dos casos, diversos dos de-
nominados sintomas negativos, 
como a inibição psicomotora, a in-
capacidade para dirigir e manter 
adequadamente a atenção, a ten-
dência para o isolamento, bem 
como a falta de interesse e de ini-
ciativa para a realização das ativi-
dades de vida diária, desde o ar-
ranjo pessoal até ao trabalho ou às atividades escolares. Conforme 
o referido por diversos autores, estes sintomas negativos acabam 
por ser bastante mais perturbadores para a família do que propria-
mente os delírios e as alucinações, pois em muitos casos os fami-
liares não os reconhecem como associados à doença, sendo por 
isso facilmente confundidos com mera preguiça ou desinteresse, e 
atribuídos a características ou defeitos da personalidade da pessoa 
doente.  
Deste modo, as dificuldades no funcionamento social e no relacio-
namento interpessoal conduzem frequentemente a uma situação 
de incapacidade persistente, a conflitos frequentes, e a um baixo 
nível de qualidade de vida, tanto da pessoa doente como da sua 
família (Fadden, Bebbington & Kuipers, 1987; North et al., 1998; 
Pollio, North & Foster, 1998; andreasen, 2003; Coelho et al., 2004; 
rector, Beck & stolar, 2005; Kats-
chnig, 2006; Kuon & Choi, 2009; 
Weissman, 2009; afonso, 2010; Cal-
das de almeida & Xavier, 2013; Cal-
das de almeida, 2018; Guedes de 
Pinho, Pereira & Chaves, 2018). 
Por esse motivo, e indubitavel-
mente, a doença não afeta apenas a pessoa com esquizofrenia, 
mas também afeta, direta e intensamente, os familiares da pessoa 
doente. 
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Estes sintomas negativos acabam por ser 
bastante mais perturbadores para a família 
do que propriamente os delírios e as alu-
cinações, pois em muitos casos os fami-
liares não os reconhecem como associados 
à doença, sendo por isso facilmente con-
fundidos com mera preguiça ou desinte-
resse, e atribuídos a características ou 
defeitos da personalidade da pessoa doente. 

A doença não afeta apenas a pessoa com 
esquizofrenia, mas também afeta, direta 
e intensamente, os familiares da pessoa 
doente.



Especialmente no caso dos pais, como acontece na maioria das 
situações, o facto de se confrontarem com a situação de um filho 
adolescente ou jovem adulto que ficou psicótico, que por isso en-
frenta um futuro incerto e possivelmente com uma grande incapa-
cidade, representa um enorme desafio, e é naturalmente vivido 
com grande tristeza e angústia.  
além isso, a doença ocasiona frequentemente uma dramática mu-
dança na vida de toda a família, com alterações nas rotinas do-
mésticas, relações que muitas vezes se tornam mais tensas e con-
flituosas entre os vários membros da família, redução do apoio 
social relacionado com os efeitos do estigma, medo e preconceito, 
e tudo isto muitas vezes vivenciado no meio de sentimentos diver-
sos e emoções negativas como tristeza, preocupação, raiva, an-
gústia, medo, culpa e vergonha (Marsh, 1997, 1998; Phelan, Bromet 
& Link, 1998; Gonçalves-Pereira & Caldas de almeida, 1999; Ma-
gliano et al., 1998, 2000; Corrigan & Watson, 2002; stengard, 2002; 
Brito, 2005, 2006; Corrigan et al., 2009; Drapalsky, Leith & Dixon, 

2009; onwumere et al., 2010; alves 
et al., 2018). 
Daí que, e conforme o afirmado por 
Pearson & Koretz (2001), os mem-
bros da família que cuidam regular-
mente de pessoas com doenças gra-
ves e crónicas, como é o caso da 
esquizofrenia, mas também do au-
tismo ou da demência, encontram-
se em elevado risco de morbilidade 

aumentada, devido à sobrecarga e ao stress impostos pela doença, 
sobretudo quando esta se manifesta por comportamentos disrup-
tivos ou limitações funcionais.  
torna-se assim necessário atender às necessidades das pessoas 
doentes, mas também às necessidades específicas das suas famí-
lias (Nolan & Grant, 1989; Nolan, Grant & Ellis, 1990; Nolan, Grant 
& Keady, 1996, 1998; Gonçalves-Pereira & Caldas de almeida, 
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Os membros da família que cuidam regu-
larmente de pessoas com doenças graves 
e crónicas, como é o caso da esquizofrenia, 
mas também do autismo ou da demência, 
encontram-se em elevado risco de mor-
bilidade aumentada, devido à sobrecarga 
e ao stress impostos pela doença, sobretudo 
quando esta se manifesta por comporta-
mentos disruptivos ou limitações funcionais. 
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1999; amenson & Liberman, 2001; Brito, 2002; Perlick et al., 2006; 
CNrssM, 2007; Drapalsky, Leith & Dixon, 2009; Gonçalves-Pereira 
et al., 2013; Pinho et al., 2017; alves et al., 2018). 
Por este motivo, vários estudos se foram desenvolvendo nas últimas 
décadas, chamando a atenção para o impacto da doença nos fa-
miliares cuidadores, com especial ênfase nos seus efeitos negativos, 
que tradicionalmente se passaram a designar por burden ou so-
brecarga. alguns autores distinguem ainda entre a sobrecarga ob-
jetiva, referindo-se aos efeitos específicos na vida da família, a nível 
financeiro, de saúde e de organização, e a sobrecarga subjetiva, 
relativa às consequências psicológicas e aos sentimentos de mal-
estar experienciados face à situação de doença (Fadden, Bebbing-
ton & Kuipers, 1987; Nolan, Grant & Ellis, 1990; Winefield & Harvey, 
1994; Nolan, Grant & Ellis, 1995; schene (1990), referido por Cam-
pos, 2009; Marsh, 1998; Gonçalves-Pereira & Caldas de almeida, 
1999; Perlick et al., 2006; Gonçalves-Pereira et al., 2013; Pinho et 
al., 2017; alves et al., 2018; Harvey, 2018; Campos, Mota-Cardoso 
& Marques-teixeira, 2019).  
Na década de 90, porém, diversos autores passaram a preferir 
abordar a problemática sob um ponto de vista mais amplo, não 
apenas limitado aos aspetos mais obviamente negativos da situação 
de cuidar. assim, e baseando-se no modelo de stress-appraisal-
coping de Lazarus e Folkman (1984), referido por Lazarus (1993), 
passou-se a analisar a experiência da relação de prestação de cui-
dados, em vez de apenas se considerar o burden. Neste contexto 
entende-se que os stressores que são avaliados pelo cuidador in-
cluem a doença em si, as alterações nos comportamentos e nas 
relações, as incapacidades e as alterações ocorridas na própria 
vida do cuidador. Como fatores mediadores atuarão, entre outros, 
a personalidade do cuidador, a qualidade das relações familiares e 
o grau de suporte social da família, que poderão influenciar a ava-
liação do cuidador acerca da sua própria situação. 
Daqui deriva que a maior ou menor morbilidade psicológica (mais 
frequentemente a depressão) ou física (fadiga crónica, doenças 



cardiovasculares, etc.) resultará da interação entre a avaliação que 
é feita pelo cuidador e a efetividade das estratégias de coping 

(cognitivas e comportamentais) por 
ele mobilizadas com vista a controlar 
as exigências impostas pelos stres-
sores. Face a este mecanismo, con-
sidera-se que a prevenção ou redu-
ção de perturbações relacionadas 
com a experiência de prestar cuida-

dos deve ser incluída nas intervenções preventivas prioritárias (No-
lan, Grant & Ellis, 1990; Pearson & Koretz, 2001; Lazarus, 1993; 
szmukler et al., 1996; Caldas de almeida & Xavier, 1997; Goodman, 
zarit & steiner, 1997; Brito, 2002; CNrssM, 2007; Campos, 2009; 
Gonçalves-Pereira et al., 2013; Campos, Mota-Cardoso & Mar-
ques-teixeira, 2019).  
Por outro lado, logo desde o início do processo de desinstituciona-
lização dos doentes psiquiátricos, e sobretudo atendendo ao ponto 
de vista da saúde das pessoas com esquizofrenia, diversos estudos 
demonstraram que o ambiente social e emocional dentro da família 
está claramente correlacionado com a ocorrência de recaídas na 
esquizofrenia, embora não necessariamente com a sua manifesta-
ção inicial. Neste contexto, o conceito de «Emoção Expressa» con-
tinua a ser uma referência, pelo papel que desempenhou no de-
senvolvimento das intervenções profissionais dirigidas à família, 
com base nos trabalhos de Brown et al. (1962, 1966,1972) referidos 
por Bebbington & Kuipers (1994), Dixon & Lehman (1995), Gingerich 
& Bellack (1995), Lima et al. (1995, 1996), reis et al. (2000), scazufca 
(2000), Pilling et al. (2002) e Gonçalves-Pereira et al. (2006, 2007), 
Öksüz et al. (2017), entre outros. Em síntese, aqueles estudos veri-
ficaram que os doentes que viviam com famílias caracterizadas 
por elevados níveis de Emoção Expressa (com comentários críticos 
frequentes, atitudes de hostilidade e/ou demasiado envolvimento 
emocional) se mostravam mais propensos a recaídas. Por esse 
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motivo, as primeiras intervenções familiares dirigiam-se especifi-
camente a esse grupo de famílias.  
Mais tarde, porém, a utilização prática desse conceito passou a 
ser contestada e criticada, até por se ter verificado que apenas 
cerca de 43% dos familiares apresentavam elevados níveis de Emo-
ção Expressa aquando do primeiro surto psicótico. além disso, em 
muitos casos os elevados níveis de Emoção Expressa encontrados 
aquando das primeiras avaliações, e sobretudo durante as fases 
críticas, pareciam decrescer quando a situação psicótica entrava 
em remissão, e assim a vida da família estabilizava um pouco (Feld-
man et al., 2002; Melman, 2002; raune, Kuipers & Bebbington, 
2004; McFarlane & Cook, 2007; Öksüz et al., 2017).  
assim, e embora encontrando algum valor preditivo em relação à 
ocorrência de recaídas, sobretudo nos doentes com quadros mais 
graves, passou-se então a fazer uma nova leitura deste conceito. 
Passou-se a considerar que os elevados níveis de Emoção Expressa 
- hostilidade, criticismo e super-pro-
teção - surgirão, provavelmente, 
como efeitos da doença sobre a fa-
mília, como resultado de uma forma 
crónica de stress, como um epife-
nómeno da recaída, e como uma 
forma de «exasperação expressa», 
ao invés de serem apontados como 
causa direta da doença ou da re-
caída (Winefield & Harvey, 1994; 
scazufca, 2000; Collins, 2003; 
raune, Kuipers & Bebbington, 2004; Gonçalves-Pereira, Xavier & 
Fadden, 2007; Pinho & Pereira, 2015; Öksüz et al., 2017; Harvey, 
2018). 
também pelo facto de o conceito de Emoção Expressa ainda conter, 
de forma implícita, um sentido de culpabilização da família em re-
lação à instalação da doença e ao seu processo evolutivo, consi-
dera-se atualmente que a aceitação e a utilização de um tal conceito 
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se mostra pouco compatível com os princípios das intervenções 
familiares que, em última análise, se destinam a fazer com que a 
família se envolva numa aliança terapêutica com os profissionais 
de saúde, apoiando ativamente o seu doente no processo de tra-
tamento e recuperação (Dixon & Lehman, 1995; Bustillo et al., 2001; 
Liberman & Kopelowicz, 2002; Melman, 2002; Pilling et al., 2002; 
smith & Velleman, 2002; Bradshaw, Lovell & Harris, 2005; raune, 
Kuipers & Bebbington, 2004; Gonçalves-Pereira, Xavier & Fadden, 
2007; Novick et al., 2009; Jewell et al., 2012; zipursky & agid, 2015; 
Öksüz et al., 2017; Harvey, 2018).  
a este respeito, na opinião de Marsh (1998), e também de solomon 
(1998), referido por Collins (2003), é muito significativa e interessante 
a evolução da forma como as famílias das pessoas com esquizo-
frenia foram sendo encaradas pelos profissionais de saúde nas úl-
timas décadas, em função do paradigma dominante acerca da 
doença mental. E de facto, durante a primeira metade do século 
XX, antes da descoberta dos neurolépticos, predominavam as con-
ceções de base psicanalítica, que implicavam as famílias como 
agentes causais da doença, desde o conceito de mãe-esquizofre-
nizante, de Frieda Fromm-reichmann, em 1948, até à teoria do 
double-bind, de Bateson, Jackson e Haley, em 1956, segundo os 
quais os sintomas da doença resultariam de um padrão de comu-
nicação equívoco e paradoxal na família. Daqui passou-se para as 
diversas formas de terapia familiar sistémica que, basicamente, 
consideram que a pessoa doente será apenas «o elo mais fraco», 
o «doente identificado» e o indicador de alguma disfunção no sis-
tema familiar. também nesta linha surgiu a anti-psiquiatria de Laing, 
na década de 60, que encarava a esquizofrenia como uma forma 
saudável de resposta às exigências de uma sociedade (famílias in-
cluídas) supostamente insana.  
Conforme a descrição feita por samuel Keith, referido por Marsh 
(1998:7), neste contexto ideológico, e com as correspondentes 
práticas por parte dos profissionais de saúde, «as famílias eram 
castigadas quatro vezes: acusadas de causarem a doença, forçadas 
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a assistir à deterioração do seu ente querido, excluídas dos planos 
terapêuticos, e ainda obrigadas a pagar pelos tratamentos».  
E assim, só nas últimas décadas, com o aumento das evidências 
científicas acerca do caráter biológico da doença, e da contribuição 
do modelo de vulnerabilidade-stress para a explicação das recaídas, 
se passou a entender que a família 
não deve ser de forma alguma res-
ponsabilizada pela doença, mas an-
tes apoiada e envolvida como par-
ceiro fundamental no processo 
terapêutico (Yank, Bentley & Har-
grove, 1993; Marsh, 1998; Melman, 
2002; andreasen, 2003; Collins, 
2003; torrey, 2006; Gonçalves-Pe-
reira, Xavier & Fadden, 2007; 
CNrssM, 2007; Portugal, 2008; 
afonso, 2010; Brito, 2012; Grácio et al., 2018; Harvey, 2018; Brito, 
2019).  
um aspeto que parece, no entanto, ser de reter a partir dos estudos 
anteriores sobre Emoção Expressa, refere-se à relação entre a Emo-
ção Expressa e as crenças dos familiares acerca da doença, tendo-
se constatado que as famílias com baixa Emoção Expressa tendem 
a atribuir a causa dos distúrbios do comportamento a efeitos da 
doença, enquanto os familiares que manifestam elevada Emoção 
Expressa tendem a encarar a doença e os sintomas como estando 
ao alcance do controlo pessoal do doente. Daí considerar-se atual-
mente como muito importante todo o trabalho que se dirija no sen-
tido de identificar o sistema de crenças subjacente às respostas e 
às formas de coping dos familiares, bem como no desenvolvimento 
de estratégias que visem modificar as atribuições que se mostrem 
mal-adaptativas (Collins, 2003; Joyce-Moniz & Barros, 2004; raune, 
Kuipers & Bebbington, 2004; Lobban, Barrowclough & Jones, 2005; 
Gonçalves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007; Öksüz et al., 2017).   
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fundamental no processo terapêutico.



reconhece-se então agora, mais claramente, que as famílias podem 
ter uma influência significativa, não apenas na questão direta da 
ocorrência de recaídas, mas também em todo o processo de recu-
peração dos seus doentes, através da forma como, no dia-a-dia, 
têm em conta as suas fragilidades e sensibilidades específicas, 
proporcionando-lhes apoio emocional e instrumental nas atividades 
de vida diária e no cumprimento da terapêutica prescrita, e estimu-
lando adequadamente as suas capacidades.  
De facto, e a fim de se minimizar a morbilidade social tipicamente 
associada aos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, 
torna-se necessário proporcionar à pessoa doente os níveis «ideais» 

de estimulação ambiental – nem tão 
baixa que acentue os sintomas ne-
gativos, nem tão elevada que vá exa-
cerbar os sintomas positivos (Falloon 
et al., 1987; McFarlane, 2002). Por 
esse motivo, os familiares cons-
tituem, como prestadores informais 
de cuidados, um recurso extrema-
mente importante nos cuidados co-
munitários às pessoas com esquizo-

frenia, pelo que é importante apoiá-los e procurar manter também 
a sua saúde física e mental, tendo igualmente em atenção as suas 
necessidades especiais de apoio, a fim de que possam ativa e efi-
cazmente participar no processo de tratamento (Brooker et al., 
1994; schulz, Findling & Davies, 2003; Kovess-Masféty, Wiersma, 
Xavier et al., 2006; Pollio et al., 2006). 

Na verdade, e conforme o afirmado 
por McFarlane et al. (2003), viver 
com uma doença como a esquizo-
frenia é difícil e confuso, tanto para 
os doentes como para as suas famí-
lias. E, ao contrário do que muitos 
profissionais de saúde ainda tendem 
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Vver com uma doença como a esquizofrenia 
é difícil e confuso, tanto para os doentes 
como para as suas famílias. E, ao contrário 
do que muitos profissionais de saúde 
ainda tendem a presumir, o facto de uma 
família ter um filho disfuncional não significa 
que a própria família seja disfuncional.



a presumir, o facto de uma família 
ter um filho disfuncional não signi-
fica que a própria família seja dis-
funcional (Melman, 2002; Gonçal-
ves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007). 
Com efeito, schulz, Findling & Da-
vies (2003) referem não ter encon-
trado perfis ou clusters de dimensões capazes de distinguir as fa-
mílias disfuncionais das funcionais face à problemática da 
esquizofrenia. Cada família tem o seu padrão singular de funciona-
mento que, quando surge uma situação tão complexa como a es-
quizofrenia, necessitará naturalmente de ajustamentos e reforços.  
Nesse sentido, e conforme o referido pelos mesmos autores, estu-
dos anteriores indicam que 50 a 70% das famílias com um filho 
gravemente doente apresentam algumas áreas problemáticas, por 
comparação com as 30 a 50% das famílias consideradas normais. 
Daí a recusa dos modelos tradicionais de terapia familiar, que pre-
sumem estar-se perante uma patologia familiar, e que vários estudos 
demonstraram que são contraproducentes no caso das famílias de 
pessoas com esquizofrenia.  
Considera-se então atualmente que, de uma forma geral, a grande 
maioria das famílias nessa situação beneficiará de apoio específico 
centrado no reforço das suas competências, ao invés da ênfase 
nas suas deficiências ou falhas, facilitando-lhes a aquisição de co-
nhecimentos sobre a doença e so-
bre como lidar com os sintomas e 
suas consequências no dia-a-dia, 
focando-se também nos aspetos re-
ferentes à sua própria qualidade de 
vida (Nolan & Grant, 1989 ; Dixon et 
al., 1995; Lima et al., 1995, 1996; 
McFarlane et al., 2003, 2016; 
schulz, Findling & Davies, 2003; 
Gonçalves-Pereira et al., 2006; Gar-
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cía Cabeza, 2008; Norman & sin, 2013; Pinho & Pereira, 2015; sin 
et al, 2017).  
Foi nesse sentido que, a partir da década de 80 (século XX), espe-
cialmente no reino unido e nos Estados unidos, se começaram a 
conceber e organizar intervenções dirigidas às famílias das pessoas 
com esquizofrenia, tendo por base a compreensão das vantagens 
de os familiares passarem a ser encarados como aliados no pro-
cesso terapêutico, e como agentes ativos desse mesmo processo, 
bem como das inerentes responsabilidades dos profissionais de 
saúde face às famílias, e não apenas em relação às pessoas doen-
tes.  
Parte-se então do princípio de que as famílias precisam de infor-
mação, treino e apoio para o desempenho da sua tarefa de cuida-
dores, tal como os profissionais que tratam estes doentes no inter-

namento ou nas instituições 
comunitárias precisaram de forma-
ção e conhecimentos específicos so-
bre a patologia e formas de trata-
mento, e treino sobre formas de lidar 
com as situações problemáticas.  
Na realidade, numerosos estudos clí-
nicos, muitos deles controlados, têm 
demonstrado que, ao se ir ao encon-
tro das necessidades das famílias, 

contribui-se também, e de forma significativa, para melhorar a si-
tuação da pessoa doente, reduzindo o número de recaídas e inter-
namentos, e contribuindo para o melhor funcionamento psicossocial 
da pessoa doente e para o bem-estar e saúde de toda a família 
(Falloon et al., 1987; Dixon & Lehman, 1995; Falloon, 1999; Gon-
çalves-Pereira e Caldas de almeida, 1999; Dixon et al., 2001; McFar-
lane, 2003, 2016; oMs, 2002; McFarlane et al., 2003; aPa, 2004; 
sutton, 2004; Gonçalves-Pereira et al., 2006, 2007; McDonagh et 
al., 2017; Norman et al., 2017; sin et al., 2017; Grácio et al., 2018; 
Harvey, 2018). 
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Numa breve revisão histórica da evolução das intervenções psi-
cossociais dirigidas a famílias de pessoas com esquizofrenia, con-
sidera-se que os pioneiros no desenvolvimento deste tipo de inter-
venções terão sido Goldstein et al. (1978), Leff et al. (1982, 1985, 
referidos em Leff et al., 1989), anderson & Hogarty et al. (1986), 
Falloon et al. (1982, 1984, 1985, 1987, 1999), e tarrier et al. (1986, 
1992, 1995), conforme o referido por Brooker et al. (1994), Dixon & 
Lehman (1995), Lima et al., 1996, Gingerich e Bellack (1995), Vallina 
Fernández & Lemos Giráldez (2000), Bustillo et al. (2001), Pilling et 
al., (2002), McFarlane et al. (2003), Magliano et al. (2005), Gonçal-
ves-Pereira et al. (2006, 2007) e García Cabeza (2008), entre outros.  
os modelos de intervenção familiar adoptados pelos autores refe-
ridos variam entre si, desde as intervenções dirigidas apenas aos 
familiares, com uma componente mais informativa e de apoio emo-
cional, passando pelas intervenções focadas numa área específica 
(como a adesão à terapêutica, por exemplo), até às intervenções 
que integram a pessoa doente juntamente com a família, de que se 
destaca o modelo de Falloon, que procura abranger os vários as-
petos da problemática da doença mental na família, e que se dirige 
a famílias individuais, preferencialmente no domicílio (McFarlane et 
al., 2003; Gonçalves-Pereira et al., 2006, 2007; García Cabeza, 
2008). 
tendo como base os princípios e a experiência dos modelos ante-
riores, foi já na década de 90 que surgiram os denominados Grupos 
Psicoeducativos Multifamiliares, iniciados por McFarlane et al. (1991, 
1995, 2002, 2003, 2016), e referidos por Dixon & Lehman (1995), 
Gingerich & Bellack (1995), North et al. (1998), Pollio, North & Foster 
(1998), Vallina Fernández & Lemos Giráldez (2000), Dyck et al. (2000, 
2002), Bustillo et al. (2001), Mullen, Murray & Happell (2002), Pilling 
et al. (2002), Pollio, North & osborne (2002), Collins (2003), aPa 
(2004), Bradley et al. (2006), Gonçalves-Pereira et al. (2006, 2007), 
Pollio et al. (2006), Fjell, thorsen & Friis (2007; García Cabeza (2008), 
Hurtado ruiz et al. (2008), entre outros.  
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Para além dos aspetos comuns ao 
modelo de Falloon, no que respeita 
à informação sobre a doença e sobre 
o tratamento, bem como sobre as 
técnicas de comunicação e de reso-
lução de problemas, o modelo de 
McFarlane introduz a componente 
de ajuda mútua dirigida, já que se 
desenvolve com um grupo de 6 a 8 
famílias, incluindo as pessoas doen-
tes, orientados por dois profissionais 
(McFarlane et al., 2002).  
assim se expande o número de pes-
soas e recursos disponíveis para a 
abordagem dos problemas das pes-
soas doentes e suas famílias, para 
além de permitir a exposição direta 

dos participantes (pessoas doentes e seus familiares) à experiência 
dos outros, contribuindo dessa forma para a redução do estigma e 
para aprendizagens mais diversificadas e significativas.  
Por essa via, este modelo de intervenção familiar contribui, adicio-
nalmente, para a redução do isolamento social e o reforço das 
redes sociais das famílias, em termos quantitativos e também qua-
litativos, o que será, porventura, um dos fatores responsáveis pela 
aparentemente maior persistência dos resultados da intervenção a 
longo prazo (Vallina Fernández & Lemos Giráldez (2000), Corrigan 
& Watson, 2002; Magliano et al., 2005; schulz, Findling & Davies, 
2003; Collins, 2003; Gonçalves-Pereira, 2006; Deakins & McFarlane, 
2012; Jewell, Downing & McFarlane, 2009; Jewell et al., 2012; Kealy 
et al., 2015; McFarlane, 2016).   
apesar das diferenças, os vários modelos de intervenções familiares 
apresentam como características comuns o facto de se basearem 
numa abordagem cognitivo-comportamental, com um cariz funda-
mentalmente psicoeducativo, tendo como objetivo melhorar a ges-
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recursos disponíveis para a abordagem 
dos problemas das pessoas doentes e 
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doentes e seus familiares) à experiência 
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a redução do estigma e para aprendizagens 
mais diversificadas e significativas. 



tão da doença através da redução 
dos níveis de stress no meio familiar, 
aprendendo a lidar de forma efi-
ciente com os problemas do com-
portamento e melhorando a adesão 
à medicação, melhorando as capa-
cidades da família para a resolução 
de problemas, e ao mesmo tempo 
ajudando cada um dos membros da família a alcançar os seus ob-
jetivos pessoais (Dodds, rebair-Brown & Parsons, 2000; Drapalsky, 
Leith & Dixon, 2009; sin et al., 2017).  
assim, e ainda que combinados de forma diversa segundo os vários 
modelos, existe atualmente um consenso acerca dos elementos 
fundamentais das intervenções psicoeducativas na esquizofrenia, 
que devem então incluir: estabelecimento de relação com a família 
e avaliação individual das suas necessidades e competências; in-
formação relevante sobre a doença e o seu tratamento; treino de 
competências de comunicação; treino da técnica de resolução de 
problemas incluindo a abordagem de problemas específicos (me-
dicação, prevenção de recaídas, ocupação, etc.); gestão das si-
tuações de crise e apoio familiar continuado (Dixon & Lehman, 
1995; Gingerich & Bellack, 1995; Dixon et al., 2001; Pitschel-Walz 
et al., 2001; Bradshaw, 2002; Liberman & Liberman, 2003; McFar-
lane et al., 2003; Mueser et al., 2003; Magliano et al., 2000, 2005; 
Pollio et al., 2006; Gonçalves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007; Kealey 
et al., 2015; sin et al., 2017; Grácio, Gonçalves-Pereira & Leff, 2018; 
Harvey, 2018). 
Para isso, considera-se necessário que as intervenções sejam or-
ganizadas com base num conjunto de sessões regulares com as 
famílias (semanais ou quinzenais, durante o primeiro ano, conforme 
o modelo), durante um mínimo de 9 meses, e segundo um programa 
estruturado, mas flexível, que deve ser adequado às características 
e necessidades das pessoas doentes e dos seus familiares ou pes-
soas significativas. 
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Apesar das diferenças, os vários modelos 
de intervenções familiares apresentam 
como características comuns o facto de 
se basearem numa abordagem cognitivo-
comportamental, com um cariz funda-
mentalmente psicoeducativo, tendo como 
objetivo melhorar a gestão da doença 



No que respeita à duração das in-
tervenções, os resultados de diver-
sos estudos apontam para a inefi-
cácia dos programas de curta 
duração (menos de 9 meses ou 10 
sessões), visto ser necessário mais 
tempo para que a informação seja 
assimilada e para que o treino de 
competências produza as necessá-
rias alterações comportamentais, 
tanto nas pessoas doentes como 

nos seus familiares. Considera-se por isso recomendável que as 
intervenções tenham uma duração de 2 anos, seguidos de apoio 
regular, mas menos intenso, nos anos seguintes, a fim de se manter 
o seu efeito de prevenção das recaídas. Esse tempo é também in-
dispensável para que possam ser trabalhados aspetos relacionados 
com o funcionamento social da pessoa doente, para ajustar as ati-
tudes da família, e para que as mudanças ocorridas efetivamente 
contribuam para melhorar a perceção de qualidade de vida dos fa-
miliares (Vallina Fernández & Lemos Giráldez, 2000; Bradshaw, 
2002; Dixon et al., 2001; Pitschel-Walz et al., 2001; Pilling et al., 
2002; Liberman & Liberman, 2003; Marques-teixeira, 2003; Mueser 
et al., 2003; Lobban, Barrowclough & Jones, 2005; Pekkala & Me-
rinder, 2005; Gonçalves-Pereira et al., 2006; Jewell, Downing & 
McFarlane, 2009; Weissman, 2009; Jewell et al., 2012; Kealey et 
al., 2015; sin et al., 2017; Grácio, Gonçalves-Pereira & Leff, 2018; 
Harvey, 2018).  
além disso, os estudos disponíveis apontam para que os programas 
apenas «educacionais», ou meramente informativos, podem me-
lhorar a expressão de satisfação dos utentes com os serviços, mas 
efetivamente não parecem influenciar o curso da doença, dado 
que a informação, por si só, não altera comportamentos e, em 
qualquer que seja o contexto, é necessário tempo para a aquisição 
de competências (Le Boterf, 1995).  
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No que respeita à duração das intervenções, 
os resultados de diversos estudos apontam 
para a ineficácia dos programas de curta 
duração (menos de 9 meses ou 10 sessões), 
visto ser necessário mais tempo para que 
a informação seja assimilada e para que 
o treino de competências produza as ne-
cessárias alterações comportamentais, 
tanto nas pessoas doentes como nos seus 
familiares. 



acresce a isto que, dada a natureza da doença, tendem a desva-
necer-se rapidamente os efeitos das formas de intervenção familiar 
apenas baseadas na componente informativa, e que apenas se di-
rigem aos familiares, devido ao desgaste constante e acumulado 
provocado pelos sintomas e demais problemas associados à 
doença, tendo também em conta que as necessidades das pessoas 
doentes e dos familiares se vão alterando ao longo do tempo, so-
bretudo nas fases iniciais da doença.  
Conclui-se assim que as intervenções psicoeducativas não poderão, 
de facto, ser simplificadas sem perda substancial da sua efetividade 
no que respeita à prevenção das recaídas, mas também na promo-
ção do funcionamento social da 
pessoa doente e da qualidade de 
vida de toda a família (Dixon & Leh-
man, 1995; Cunningham et al., 
2001; Montero et al., 2001; Pitschel-
Walz et al., 2001; Bradshaw, 2002; 
Barrowclough, 2003; McFarlane et 
al., 2003, 2016; Katschnig, 2006; 
CNrssM, 2007; Gonçalves-Pereira, 
Xavier & Fadden, 2007; Jewell, Dow-
ning & McFarlane, 2009; Kuon & 
Choi, 2009; Weissman, 2009; Jewell 
et al., 2012; Kealey et al., 2015; sin 
et al., 2017; Grácio, Gonçalves-Pe-
reira & Leff, 2018; Harvey, 2018). 
Estas intervenções psicoeducativas 
devem ser realizadas por profissio-
nais de saúde das áreas psicossociais (enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, etc.), com experiência 
de trabalho com as pessoas doentes, e com formação específica 
sobre o modelo de intervenção. Não parece ser necessária a for-
mação prolongada em psicoterapia cognitivo-comportamental, em-
bora seja útil o conhecimento e a compreensão dos seus princípios 
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As intervenções psicoeducativas não po-
derão, de facto, ser simplificadas sem 
perda substancial da sua efetividade no 
que respeita à prevenção das recaídas, 
mas também na promoção do funciona-
mento social da pessoa doente e da qua-
lidade de vida de toda a família 

Estas intervenções psicoeducativas devem 
ser realizadas por profissionais de saúde 
das áreas psicossociais (enfermeiros, psi-
cólogos, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, etc.), com experiência de 
trabalho com as pessoas doentes, e com 
formação específica sobre o modelo de 
intervenção. 



e a utilização de algumas das suas técnicas (sheppard, 1993; Broo-
ker et al., 1994; Gournay, 2000; Melman, 2002; çam & Yalçıner, 
2018) 
assim, e tanto no que respeita ao modelo de Falloon como ao mo-
delo de McFarlane, considera-se que a formação específica dos 
profissionais de saúde mental poderá ser feita através de seminários 
teórico-práticos com um total de 30 a 40 horas de duração, in-
cluindo os seguintes aspetos: a apresentação dos pressupostos 
teóricos das intervenções psicoeducativas relativos à origem bio-
lógica da doença e ao papel das famílias no processo de tratamento; 
as componentes do modelo de intervenção; e a realização de exer-
cícios de grupo com role-playing para treino das diversas compe-
tências a desenvolver com as famílias. É conveniente que o pro-
grama de formação seja depois complementado com reuniões para 
acompanhamento e supervisão do processo de implementação 
das intervenções (Fadden, 1997; McFarlane, 2002, 2016; smith & 
Velleman, 2002; Barrowclough, 2003; Mairs & Bradshaw, 2005; 
Gonçalves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007; Jewell, Downing & 
McFarlane, 2009; Jewell et al., 2012; Kealey et al., 2015).  
a evidência disponível acerca dos efeitos das intervenções psicoe-
ducativas aponta para que os vários modelos de intervenção psi-
coeducativa se mostram efetivos na diminuição das recaídas, desde 
que cumpram as condições atrás referidas, nomeadamente no que 
respeita aos seus componentes e à sua duração. Com efeito, di-
versas revisões de literatura indicam resultados bastante consis-
tentes no que respeita aos índices de recaídas e reinternamentos, 
com reduções de pelo menos 50% dos observados nos grupos de 
controlo, verificando-se ainda que essas diferenças tendem a au-
mentar com a duração das intervenções (Dixon & Lehman, 1995; 
Gingerich & Bellack, 1995; Vallina Fernández & Lemos Giráldez, 
2000; Pitschel-Walz et al., 2001; Bradshaw, 2002; Pilling et al., 
2002; McFarlane et al., 2003, 2016; aPa, 2004). 
Diversos estudos primários posteriores têm vindo a corroborar os 
resultados das revisões de literatura, apontando para a obtenção 
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de efeitos positivos das intervenções psicoeducativas numa grande 
variedade de países e contextos sócio-económicos e culturais, 
tanto na Europa (Países Baixos, alemanha, itália, Grécia, turquia, 
Espanha e Portugal), como em países de outros continentes (Ma-
lásia, Índia, China e austrália). É de referir, como exemplo, o estudo 
de Mao-sheng et al. (2003) que, com base numa extensa amostra 
de 326 pessoas com esquizofrenia de populações rurais da China, 
encontrou uma diminuição do índice de recaídas para menos de 
metade, para além da melhoria das atitudes dos familiares face 
aos doentes, através da implementação de um tipo de intervenção 
psicoeducativa que combinava sessões individuais e sessões de 
grupo. Concretamente no que respeita aos bons efeitos sobre as 
recaídas e os reinternamentos, são de referir ainda os estudos de 
Lenior et al. (2001), Pitschel-Walz et al. (2001), Bradshaw (2002), 
Dyck et al. (2002), Muela Martínez & Godoy Garcia (2002) e Motlova 
et al. (2006).  
apenas no caso da revisão de Bustillo et al. (2001) não foram en-
contradas diferenças significativas nos índices de recaída entre os 
grupos experimental e de controlo, com base nos três estudos ex-
perimentais sobre intervenções familiares que foram analisados. 
No entanto, e atendendo aos termos de comparação utilizados, 
verificou-se que também nos grupos de controlo aqueles índices 
eram já relativamente baixos, devido ao esquema habitual de cui-
dados (standard care), ou mesmo às características dos doentes.  
Foi nesse sentido que McFarlane et al. (1995), por exemplo, en-
contraram uma diminuição significativa nos índices de recaídas, 
mas sobretudo evidentes em grupos de doentes com mais sinto-
matologia ativa. Em todo o caso, os autores concluíram que o con-
junto dos resultados disponíveis aponta para as vantagens de estas 
intervenções familiares serem disponibilizadas à maioria das famílias 
de pessoas com esquizofrenia (Vallina Fernández & Lemos Giráldez, 
2000; Pitschel-Walz et al., 2001; NiCE, 2002; Bradshaw, 2002; 
schulz, Findling & Davies, 2003; Kovess-Masféty, Wiersma, Xavier 
et al., 2006; Chow et al., 2010).     
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No que respeita aos efeitos das intervenções psicoeducativas sobre 
o funcionamento social da pessoa doente, encontram-se ainda re-
lativamente poucos estudos que tenham avaliado esta área de 
forma sistemática, provavelmente por dificuldades de operaciona-
lização e quantificação do conceito. Dentre os estudos primários 
analisados, são de referir os de Falloon et al. (1987), Dyck et al. 
(2002), Dogan et al. (2004) e Magliano et al. (2005), que indicam ter 
encontrado melhorias nas competências sociais e na participação 
das pessoas doentes em atividades ocupacionais e profissionais. 
De resto, as diversas revisões de literatura consideram como apenas 
moderada, ou mesmo reduzida, a evidência empírica acerca deste 
tipo de efeitos, provavelmente devido à curta duração da maioria 
das intervenções analisadas, e dado que as melhorias no funcio-
namento social tendem a surgir, e ser observáveis, a mais longo 
prazo (Dixon & Lehman, 1995; Bustillo et al., 2001; McFarlane et 

al., 2003; Kuon & Choi, 2009; aPa, 
2004, 2020; Weissman, 2009).  
ainda assim, e em todos os casos, 
considera-se que as melhorias ob-
servadas nos doentes ficarão basica-
mente a dever-se a alterações na 
forma como o doente e os seus fa-
miliares lidam com os problemas do 
dia-a-dia, em resultado das aprendi-

zagens feitas no contexto das intervenções psicoeducativas (Falloon 
et al., 1987, 1999; anderson, 1986; Hogarty et al., 1991; McFarlane 
et al., 1995, 2001, 2002; Liberman & Liberman, 2003; Gonçalves-
Pereira et al., 2006; Kealey et al., 2015; Harvey, 2018). 
Dado que a maioria dos estudos se tem debruçado sobre os efeitos 
diretos das intervenções psicoeducativas sobre a pessoa doente, 
especialmente no que respeita à questão da prevenção das recaídas 
e dos reinternamentos, é ainda escassa a evidência científica acerca 
dos seus efeitos sobre o bem-estar dos familiares (Collins, 2003). 
além disso, os resultados dos estudos que incidem sobre esta 
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Considera-se que as melhorias observadas 
nos doentes ficarão basicamente a de-
ver-se a alterações na forma como o 
doente e os seus familiares lidam com os 
problemas do dia-a-dia, em resultado das 
aprendizagens feitas no contexto das in-
tervenções psicoeducativas 



EsquizoFrENia – quE tiPo DE DoENça É?

77

parte da problemática acabam por se repartir entre múltiplas variá-
veis como a sobrecarga familiar (Nolan, Grant & Ellis, 1990; razali 
et al., 2000; stam & Cuijpers, 2001; Magliano et al., 2005; Perlick et 
al., 2006), o nível de satisfação das necessidades da família (North 
et al., 1998; sellwood, Barrowclough 
& tarrier, 2001), o nível de stress 
(Muela Martínez & Godoy Garcia, 
2002), o nível de conhecimentos 
(Mullen, Murray & Happell, 2002; 
Pollio, North & osborne, 2002; Coe-
lho et al., 2004; Pollio et al., 2006), 
ou as atitudes face à pessoa doente 
(Mao-sheng et al., 2003), tornando 
assim difícil a sua comparação. ainda assim, a maioria dos estudos 
apontam para um efeito benéfico das intervenções psicoeducativas 
sobre o bem-estar dos familiares, mas apenas evidente a mais 
longo prazo, e por isso não identificável através das metodologias 
mais comuns de avaliação, e nos limites temporais dos estudos 
(Dixon & Lehman, 1995; McFarlane et al., 2003; Vallina Fernández 
& Lemos Giráldez, 2000). 
 

A maioria dos estudos apontam para um 
efeito benéfico das intervenções psicoe-
ducativas sobre o bem-estar dos familiares, 
mas apenas evidente a mais longo prazo, 
e por isso não identificável através das 
metodologias mais comuns de avaliação, 
e nos limites temporais dos estudos. 
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2 - GRUPOS PSICOEDUCATIVOS MULTIFAMILIARES (GPMF) 

Neste capítulo é apresentado o tipo de intervenção psicoeducativa 
familiar que é alvo deste trabalho – os Grupos Psicoeducativos 
Multifamiliares (GPMF), segundo o modelo de W. McFarlane (2002).  
Começa-se por explicitar os seus objetivos específicos e processos 
de funcionamento, passando-se para a apresentação e explicação 
teórico-prática das denominadas «Linhas de orientação para a Fa-
mília» de pessoas com esquizofrenia. segue-se a descrição por-
menorizada e a forma de organização prática das diversas etapas 
da intervenção: o processo de recrutamento, entrevista e avaliação 
inicial e individual das pessoas doentes e dos seus familiares ou 
pessoas significativas; o workshop informativo; as sessões regulares 
de grupo; outros contactos com as pessoas doentes e os seus fa-
miliares ou pessoas significativas. Conclui-se com uma breve sín-
tese dos principais efeitos pretendidos com este modelo de inter-
venção psicoeducativa familiar.   
 
 
2.1 - OBJETIVOS E PROCESSOS BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO  
Comparando os vários tipos de intervenções psicoeducativas para 
famílias, várias revisões da literatura apontam para que sejam as in-
tervenções com grupos de famílias, que incluem os doentes, e com 
duração mínima de 9 meses, as que produzem efeitos superiores, e 
mais duradouros (até 4 ou mais anos), no tratamento da esquizofre-
nia, para além de apresentarem uma melhor relação custo-benefício 
(Dixon & Lehman, 1995; Lehman, steinwachs et al., 1998; Pollio, 
North & Foster, 1998; Dyck et al., 2000, 2002; Vallina Fernández & 
Lemos Giráldez, 2000; Cunningham, 2001; Mullen, Murray & Happell, 
2002; McFarlane et al., 2002, 2003, 2016; Pollio, North & osborne, 
2002; aPa, 2004; Brito, 2005, 2006; Bradley et al., 2006; Gonçal-
ves-Pereira et al., 2006; Pollio et al., 2006; Jewell, Downing & McFar-
lane, 2009; Jewell et al., 2012; Harvey, 2018). 



tendo por base os princípios do modelo psicoeducativo de ander-
son & Hogarty (1986, 1991), embora integrando também diversos 
componentes do modelo de terapia familiar comportamental de 
Falloon (Falloon et al., 1987, 2002), bem como os benefícios dos 
grupos de ajuda mútua, o modelo dos Grupos Psicoeducativos 
Multifamiliares (GPMF) foi desenvolvido por William r. McFarlane e 
colegas (McFarlane et al., 1995, 2002). inclui todos os elementos 
comuns às abordagens psicoeducativas – envolvimento individual 
das famílias, informação sobre a doença e seu tratamento, treino 
de técnicas de comunicação e resolução de problemas, melhoria 
da adesão à terapêutica e prevenção da recaída.  
Este modelo parece, contudo, ser mais efetivo na redução das re-
caídas (sobretudo em casos de má adesão à terapêutica e com re-
caídas frequentes), e na diminuição da sintomatologia negativa, 
para além de favorecer a recuperação do funcionamento das pes-
soas doentes na área ocupacional e a redução do stress familiar, 
sem significativo aumento do tempo total de contacto com os pro-
fissionais, ou seja, sem custos adicionais significativos (Dixon & 
Lehman, 1995; Pollio, North & Foster, 1998; Dyck et al., 2000, 2002; 
Bradshaw, 2002; Melman, 2002; Mullen, Murray & Happell, 2002; 
Vallina Fernández & Lemos Giráldez, 2002; Pollio, North & osborne, 
2002; McFarlane et al., 2003; sutton, 2004; Jewell et al., 2012; zi-
pursky & agid, 2015; McDonagh et al., 2017; Norman et al., 2017; 
Harvey, 2018).  
Estes resultados parecem ficar a dever-se ao facto de a intervenção 
ser realizada com seis a oito famílias em conjunto, incluindo as 
pessoas doentes, e dirigida por dois profissionais de saúde, com 
reuniões quinzenais de cerca de uma hora e meia de duração du-
rante o primeiro ano, e que nos anos seguintes se vão tornando 
mais espaçadas (mensais ou bimensais).  
Comparando com outros modelos, esta abordagem parece ter di-
versas vantagens, porque permite a aprendizagem indireta e entre 
pares, bem como a redução do estigma, ao mesmo tempo aumen-
tando a capacidade de resolução dos problemas das famílias, de-
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vido à maior variedade de contribuições e 
experiências derivadas do maior número de 
participantes.  
o processo de aprendizagem por parte das 
pessoas doentes e suas famílias estará tam-
bém facilitado devido ao ambiente terapêu-
tico de moderada tonalidade emocional que 
se pretende criar durante as sessões. além 
disso, é um facto que o stress e ansiedade 
das situações-problema tendem a ser mais 
facilmente absorvidos e dissipados no 
grande grupo, por comparação com os mo-
delos unifamiliares em que, durante a sessão psicoeducativa, os 
dois ou três elementos da família interagem diretamente, e apenas, 
com o profissional de saúde.  
um dos processos que se verifica neste modelo de intervenção é 
que, com o decorrer da mesma, as famílias vão estabelecendo re-
lações de apoio mútuo, o que por sua vez contribui para melhorar 
as suas capacidades para lidarem com os problemas, para a redu-
ção dos sentimentos de sobrecarga e isolamento, para a melhoria 
do ambiente proporcionado às pessoas doentes, e para a conti-
nuidade de todos estes efeitos para além do tempo de contacto 
direto com os profissionais (Nolan, Grant & Ellis, 1990; McFarlane 
et al., 1995, 2002, 2003; Melman, 2002; Vallina Fernández & Lemos 
Giráldez, 2002; ornelas, 2008).  
Por todos estes motivos, os Grupo Psicoeducativos Multifamiliares 
constituem-se como uma abordagem efetivamente congruente com 
as especificidades clínicas, biológicas e psicossociais da esquizo-
frenia, já que visam contribuir para um funcionamento mais ade-
quado do cérebro da pessoa doente, através da melhoria da adesão 
ao tratamento farmacológico e da alteração do seu ambiente psi-
cossocial, ao mesmo tempo que têm em conta, e procuram minorar, 
muitas das consequências da doença sobre todos os elementos 
da família, frequentemente relacionadas com a tendência para a 
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Comparando com outros mo-
delos, esta abordagem parece 
ter diversas vantagens, porque 
permite a aprendizagem indireta 
e entre pares, bem como a re-
dução do estigma, ao mesmo 
tempo aumentando a capacidade 
de resolução dos problemas das 
famílias, devido à maior varie-
dade de contribuições e expe-
riências derivadas do maior nú-
mero de participantes. 



progressiva redução da sua rede social (Lehman, steinwachs et 
al., 1998; McFarlane, 2002).  
É que, em situações normais, as famílias contam com diversos 
tipos de apoios externos, entre membros da família alargada, ami-
gos, colegas de trabalho e diversas estruturas da comunidade em 
que se inserem e em que participam. as famílias de pessoas com 
esquizofrenia, porém, tendem a ter uma rede social bastante mais 
reduzida, muitas vezes limitada a alguns familiares próximos e aos 
profissionais de saúde, o que por si só, é um factor de risco acres-
cido de doenças físicas e psiquiátricas, por dificultar o reequilíbrio 
das pessoas face a situações de crise ou stress aumentado (Bow-
ling, 2002; McFarlane, 2002; Melman, 2002). 
Com efeito, reconhece-se que as famílias das pessoas com esqui-
zofrenia tendem a caracterizar-se por maior isolamento, muitas ve-

zes relacionado com o estigma associado à 
doença e o receio de discriminação social, 
mas também por limitações objetivas, rela-
cionadas com a falta de tempo e a exaustão 
(física e emocional), que as impedem de de-
senvolver as habituais atividades sociais e 
de lazer.  
além disso, e no caso específico das pes-
soas doentes, são os próprios efeitos da 
doença que contribuem para que o círculo 
de amigos e potenciais fontes de apoio se 
vá progressivamente reduzindo, sobretudo 
devido às suas dificuldades na comunicação 

de sentimentos, e à tendência para o retraímento e afastamento 
social como forma de proteção contra o stress das situações de 
interação (Marsh, 1998; Phelan, Bromet & Link, 1998; McFarlane, 
2002; Brito, 2006, 2012). 
Estas famílias apresentam também, e frequentemente, níveis mais 
elevados de emoção expressa, por sua vez relacionados com a 
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As famílias das pessoas com 
esquizofrenia tendem a carac-
terizar-se por maior isolamento, 
muitas vezes relacionado com 
o estigma associado à doença e 
o receio de discriminação social, 
mas também por limitações ob-
jetivas, relacionadas com a falta 
de tempo e a exaustão (física e 
emocional), que as impedem de 
desenvolver as habituais ativi-
dades sociais e de lazer. 



grande densidade e intensidade das relações dentro da família nu-
clear, que em muitos casos se encontra reduzida a apenas um dos 
progenitores juntamente com a pessoa doente.  
acresce ainda um estado de maior vulnerabilidade ao stress por 
parte de todos os elementos da família (pessoa doente e familiares 
próximos), sobretudo quando a doença já tem uma evolução de al-
gum tempo e com difícil controlo dos sintomas. 
Por tudo isto, a rede social das pessoas com esquizofrenia tende, 
com o tempo, a reduzir-se, tendo como consequência um menor 
nível de apoio social, o qual se tra-
duz, por sua vez, em menor senti-
mento de bem-estar familiar, menor 
acesso a informação útil, e menor 
capacidade para lidar com as difi-
culdades do dia-a-dia e também 
com os problemas especificamente 
associados à doença (anderson et 
al., 1986; Fadden, Bebbington & 
Kuipers, 1987; McFarlane, 1995, 
2002; Nolan, Grant & Ellis, 1996; 
Marsh & Johnson, 1997; Gonçalves-Pereira & Caldas de almeida, 
1999; Brito, 2006; Ballester Ferrando & Juvinya Canal, 2006; McFar-
lane, 2002; torrey, 2006). 
segundo Bowling (1992), o apoio social deriva das características 
da rede social, no que respeita ao número e variedade de relacio-
namentos e contactos que a pessoa tem, à sua dispersão geográ-
fica, e à qualidade das ligações estabelecidas. É com base na sua 
rede social que a pessoa obtém o apoio necessário para a satisfa-
ção das suas necessidades. Neste ponto considera-se então que 
o apoio social deve ser analisado segundo quatro dimensões: o 
apoio emocional (relações de afeto, reciprocidade, comunicação, 
confiança, empatia e sentido de aprovação social e integração), o 
apoio instrumental (prestação regular de serviços, realização de 
tarefas concretas do dia-a-dia, apoio material), a informação (partilha 
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A rede social das pessoas com esquizofrenia 
tende, com o tempo, a reduzir-se, tendo 
como consequência um menor nível de 
apoio social, o qual se traduz, por sua 
vez, em menor sentimento de bem-estar 
familiar, menor acesso a informação útil, 
e menor capacidade para lidar com as di-
ficuldades do dia-a-dia e também com os 
problemas especificamente associados à 
doença.



de conhecimentos acerca de recursos do meio), e também a per-
ceção da pessoa acerca da qualidade de todo o apoio social rece-
bido (Guedes de Pinho, Pereira & Chaves, 2018).  
Na realidade, a avaliação subjetiva da pessoa acerca do apoio que 
recebe nem sempre coincide com os critérios «objetivos» e externos 

de avaliação da rede social, porque 
pode de facto depender de diversas 
situações específicas (como a exis-
tência ou não de uma pessoa mais 
próxima, sentida como apoio ou 
confidente), ou ser influenciada pelo 
próprio estado de saúde mental da 
pessoa (tendencialmente mais nega-
tiva, por exemplo, como sucede nos 

estados depressivos). Mas é fundamental que esta perceção acerca 
do apoio recebido seja tida em conta pelos profissionais de saúde, 
pois parece ser um importante mediador cognitivo dos efeitos do 
suporte social nos resultados globais de saúde e qualidade de vida 
(Bowling, 1992; Blair, 1996; Lazarus, 1993; Brito, 2002; McFarlane, 
2002; Melman, 2002; Lobban, Barrowclough & Jones, 2005; Kats-
chnig, 2006).  
Com efeito, a perceção de um bom apoio social parece atenuar o 
efeito adverso das situações de stress e, por outro lado, parece in-
fluenciar positivamente o cumprimento dos esquemas terapêuticos 
e o processo de recuperação, especialmente no caso das doenças 
mentais graves e crónicas, sendo por isso considerada como um 
importante preditor dos sintomas apresentados no prazo de 2 a 5 
anos (Leff et al., 1989; Brugha et al., 1993 e Meeks & Murrel, 1994, 
referidos por McFarlane, 2002).    
Perante todos estes motivos, e para além de se estimular a preser-
vação ou o aumento da rede social natural de cada família, o obje-
tivo diferenciador dos Grupos Psicoeducativos Multifamiliares 
(GPMF) é criar uma rede social adicional, mais alargada e eficaz, 
aproveitando a diversidade de características e experiências dos 
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É fundamental que esta perceção acerca 
do apoio recebido seja tida em conta pelos 
profissionais de saúde, pois parece ser um 
importante mediador cognitivo dos efeitos 
do suporte social nos resultados globais de 
saúde e qualidade de vida.



elementos das várias famílias parti-
cipantes, com toda a sua variedade 
de inter-relações reais e potenciais.  
Na maioria dos casos, estas novas 
relações que se estabelecem entre 
as famílias participantes, irão man-
ter-se num nível emocional menos 
intenso do que o habitualmente es-
tabelecido entre pessoas da mesma 
família ou entre amigos próximos. 
ora, tendo-se em conta «a força dos 
laços fracos», conforme a interes-
sante expressão de Granovetter 
(1973, 1983), são precisamente es-
tes relacionamentos baseados numa 
distância afetiva «intermédia», mas 
com um padrão de contacto regular, 
os que se mostram mais eficazes no 
alívio do stress e do sentimento de 
sobrecarga dos vários elementos da 
família (McFarlane, 2002). 
além disso, e dado que ao fim de 4 a 6 meses de sessões de grupo 
as famílias começam a conhecer-se e a interagir espontaneamente, 
esta rede social que começa por ser artificialmente criada, e que 
serve como «laboratório» para as diversas aprendizagens pretendi-
das, tende a tornar-se uma rede natural, semelhante a uma aldeia 
tradicional, com diversas famílias que têm em comum o facto de se 
confrontarem com a doença. Neste processo, é fundamental a orien-
tação dos profissionais que, com base nos seus conhecimentos e 
responsabilidades, vão conduzindo o funcionamento do grupo de 
forma progressivamente menos interventiva. 
assim, considera-se que a estratégia dos GPMF terá um efeito de 
«ajuda mútua dirigida», que em alguns casos acaba por resultar na 
constituição de verdadeiras organizações de ajuda mútua de fami-
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O objetivo diferenciador dos Grupos Psi-
coeducativos Multifamiliares (GPMF) é criar 
uma rede social adicional, mais alargada e 
eficaz, aproveitando a diversidade de ca-
racterísticas e experiências dos elementos 
das várias famílias participantes, com toda 
a sua variedade de inter-relações reais e 
potenciais. 

Na maioria dos casos, estas novas relações 
que se estabelecem entre as famílias par-
ticipantes, irão manter-se num nível emo-
cional menos intenso do que o habitual-
mente estabelecido entre pessoas da mes-
ma família ou entre amigos próximos. Ora, 
tendo-se em conta «a força dos laços fra-
cos». São precisamente estes relaciona-
mentos baseados numa distância afetiva 
«intermédia», mas com um padrão de 
contacto regular, os que se mostram mais 
eficazes no alívio do stress e do sentimento 
de sobrecarga dos vários elementos da 
família.



liares e pessoas doentes (McFarlane, 2002; 
Gonçalves-Pereira, 2006; ornelas, 2008). 
Contudo, a finalidade última dos GPMF é 
contribuir para que a pessoa com esqui-
zofrenia atinja o melhor nível possível de 
recuperação, através da melhoria das ca-
pacidades de toda a família para responder 
à situação de doença, nomeadamente no 
que respeita ao controlo dos sintomas e à 
prevenção ou redução da incapacidade.  
Nesse sentido, o objetivo específico do 
primeiro ano de intervenção é evitar as re-
caídas, sobretudo no caso de episódios 
agudos ou hospitalizações recentes. a par-
tir do segundo ano de intervenção, ou 
tendo-se consolidado a necessária esta-
bilização clínica, a pessoa doente estará 
então apta para, com a colaboração da 
sua família e a orientação dos profissio-
nais, investir na melhoria do seu funciona-
mento social.  
Com efeito, e na prática, o objetivo de to-
dos os modelos de intervenção psicoedu-
cativa é que cada família encontre, em 
cada momento, o equilíbrio entre a neces-
sária proteção contra o excesso de estí-
mulos, por um lado, atendendo à vulnera-
bilidade biológica característica do cérebro 
das pessoas com esquizofrenia, mas por 
outro lado proporcionando a necessária 
estimulação para que a pessoa doente 
atinja os seus objetivos pessoais. a pre-
venção das recaídas é, no entanto, sempre 
prioritária, visto ser condição sine qua non 
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A estratégia dos GPMF terá um 
efeito de «ajuda mútua dirigida», 
que em alguns casos acaba por 
resultar na constituição de ver-
dadeiras organizações de ajuda 
mútua de familiares e pessoas 
doentes. 

A finalidade última dos GPMF é 
contribuir para que a pessoa 
com esquizofrenia atinja o melhor 
nível possível de recuperação, 
através da melhoria das capa-
cidades de toda a família para 
responder à situação de doença, 
nomeadamente no que respeita 
ao controlo dos sintomas e à 
prevenção ou redução da inca-
pacidade. 

O objetivo específico do primeiro 
ano de intervenção é evitar as 
recaídas, sobretudo no caso de 
episódios agudos ou hospitali-
zações recentes. 

A partir do segundo ano de in-
tervenção, ou tendo-se conso-
lidado a necessária estabilização 
clínica, a pessoa doente estará 
então apta para, com a colabo-
ração da sua família e a orien-
tação dos profissionais, investir 
na melhoria do seu funciona-
mento social. 



para os progressos da pessoa em termos de funcionamento social 
(anderson et al., 1986; Falloon et al., 1987; McFarlane, 2002; sutton, 
2004; Motlova et al., 2006; Kuon & Choi, 2009). 
De facto, e considerando o curso habitual do processo de recupe-
ração após um surto psicótico, a remissão dos sintomas positivos 
por efeito da medicação é normalmente seguida de uma fase em 
que predominam sintomas como a inatividade, a falta de motivação 
e a sonolência, provocados tanto pela doença em si, como pelos 
efeitos secundários do tratamento farmacológico.  
É neste ponto que o ambiente psicossocial em que a pessoa com 
esquizofrenia se insere parece ser determinante no seu processo 
de recuperação que, segundo McFarlane (2002), deve ser encarado 
de forma semelhante ao de uma pessoa que 
tenha sofrido um enfarto de miocárdio. as-
sim, em ambos os casos, e dada a gravi-
dade dos danos nos órgãos envolvidos, a 
pessoa precisa de descansar e ser protegida 
de situações de stress na fase inicial de re-
cuperação, tanto durante a hospitalização, 
como no domicílio, a fim de permitir a repa-
ração dos tecidos danificados. só algum 
tempo depois iniciará, e de forma progres-
siva, os exercícios e as atividades que visam desenvolver uma 
maior resistência ao stress e retomar o seu dia-a-dia normal.  
No caso da esquizofrenia, em particular, a proteção face ao stress 
inclui também um adequado nível de expectativas, especialmente 
por parte dos familiares, e sobretudo durante o primeiro ano após 
o surto psicótico. o nível de exigência deverá então ir aumentando 
passo a passo, sob a orientação dos profissionais, em função dos 
sinais de maior tolerância ao stress por parte da pessoa doente, e 
também do seu maior interesse em retomar e participar nas diversas 
atividades (anderson et al., 1986; McFarlane, 2002; Wood et al., 
2006).  
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O ambiente psicossocial em que 
a pessoa com esquizofrenia se 
insere parece ser determinante 
no seu processo de recuperação, 
que deve ser encarado de forma 
semelhante ao de uma pessoa 
que tenha sofrido um enfarto 
de miocárdio. 



2.2 - LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA A FAMÍLIA 
Procurando sintetizar todos os aspetos referidos acerca dos obje-
tivos e processos básicos de funcionamento dos Grupos Psicoe-
ducativos Multifamiliares, McFarlane (2002:124) propõe um conjunto 
de «Linhas de orientação para a Família» (apêndice 1 – tradução 
de Brito e Pio-abreu, 2007). são, em grande medida, baseadas 
nas sugestões de anderson et al. (1986), e devem ser facultadas e 
explicadas às famílias aquando do workshop informativo, e fre-
quentemente retomadas ao longo das sessões de grupo, explo-
rando-se e ilustrando-se a sua aplicação às diversas situações que 
vão surgindo.  

assim, a primeira regra - Dê tempo ao tempo 
- refere-se exatamente à atitude recomen-
dável, sobretudo nos primeiros meses após 
um surto psicótico agudo, atendendo a que 

a recuperação é demorada, mesmo após o desaparecimento dos 
sintomas psicóticos mais típicos. Nesse sentido, a pessoa doente, 
e também a sua família, são aconselhados a preparar-se para um 
período longo de dificuldades e limitações, pelo que devem cui-
dar-se e descansar o mais possível, ao mesmo tempo mantendo a 
esperança de que, com o tempo, e progressivamente, a situação 
irá melhorando. 

Para facilitar o processo de recuperação da 
doença, a segunda regra é – Mantenha a 
calma - visto que na esquizofrenia ocorre 
uma diminuição da capacidade do cérebro 

para regular a sua ativação, mostrando-se por isso mais sensível 
às situações muito complexas e intensas, especialmente quando 
envolvem conflitos ou criticismo (por ativarem o sistema límbico).  
assim, e por princípio, deve-se evitar a hiperestimulação sensorial 
constante no ambiente, reduzindo os ruídos de fundo (rádio, televi-
são, etc.) e a iluminação muito intensa, evitando também conversas 
cruzadas. além disso, deve-se procurar criar um ambiente emo-

GruPos PsiCoEDuCatiVos MuLtiFaMiLiarEs: ENsiNar E aPrENDEr a ViVEr CoM a EsquizoFrENia

88

Dê tempo ao tempo.

Mantenha a calma.
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cional de tonalidade moderada, sem manifestações de hostilidade, 
críticas, discussões, insistências ou rejeição, mas também sem ex-
cessos de entusiasmo, encorajamento, elogios, expectativas ou 
preocupação. E apesar de sobretudo estes últimos aspetos pode-
rem parecer contraintuitivos, é de facto conveniente que se evitem 
todos os extremos emocionais, procurando antes encontrar uma 
situação de distância emocional saudável na família, num clima de 
«indiferença benigna», mas sem que tal seja sentido como desinte-
resse, abandono ou rejeição. 
Na mesma linha, e porque a pessoa doente 
tem dificuldade em suportar situações de 
grande estimulação sensorial ou de intera-
ções múltiplas e simultâneas, ainda que de sentido positivo, como é 
o caso de eventos familiares ou festas, uma outra regra é – Dê 
espaço aos outros e a si próprio. a pessoa com esquizofrenia deve 
sentir-se livre de se afastar ou retirar-se para o seu quarto quando 
sentir necessidade, e sem que a família se mostre desgostada. E 
ainda que esta orientação possa inicialmente parecer contraintuitiva, 
a família deve ser levada a compreender que a manifestação exces-
siva da sua preocupação e do seu zelo para com a pessoa doente, 
monitorizando-a constantemente, ou instando-a a acompanhar as 
atividades da família, acaba por ser contraproducente. Como forma 
de preservação da sua saúde mental e física, a mesma regra deve 
aplicar-se também aos familiares, especialmente nos momentos em 
que sintam dificuldades em lidar com as suas emoções.  
uma outra regra é – Defina limites – e rela-
ciona-se com a necessidade de que o am-
biente próximo da pessoa doente seja o mais 
estruturado possível, embora com a flexibili-
dade necessária, a fim de compensar as dificuldades da pessoa 
em dirigir adequadamente a atenção, e em gerir situações emocio-
nalmente complexas.  
É de notar que não se deve confundir baixa estimulação com per-
missividade, pelo que o facto de a pessoa estar doente não significa 

Dê espaço aos outros e a si 
próprio.

Defina limites.



que toda a família se deva submeter às suas vontades, reconhe-
cendo-se aliás que todos os membros da família têm direito ao seu 
bem-estar e à satisfação das suas necessidades fundamentais e 
individuais. assim, convém que se definam algumas regras e prio-
ridades, que sejam de todos conhecidas, e distinguindo-se as si-
tuações negociáveis (meramente aborrecidas ou irritantes), das que 
se consideram intoleráveis ou abusivas, a fim de se reduzirem as 
situações de conflito e stress entre os vários membros da família.  
Nesta matéria, pode ser útil a colaboração da equipa terapêutica, 
no sentido de contribuir para a criação de um ambiente propício à 
recuperação. além disso, a pessoa doente deve também ser levada 
a compreender que algumas regras são necessárias, até como 
treino com vista à sua independência e sucesso no mundo fora da 
família, na escola ou no trabalho. Em todo o caso, devem sempre 
ser evitadas longas discussões e argumentações.  

De alguma forma também relacionada com a 
linha de orientação anterior, é dada a indica-
ção de que – Coisas que não consegue mudar, 
ignore. significa, especialmente para os mem-
bros da família mais envolvidos, que as prio-

ridades devem ser adequadas e cuidadosamente estabelecidas, tendo 
em conta a natureza da doença e também o facto de que as mudan-
ças irão operar-se lentamente. Embora seja naturalmente difícil ignorar 
comportamentos negativos, os familiares devem procurar valorizar 
os progressos registados, ainda que em outras áreas, além de man-
terem a esperança em melhorias futuras. Entretanto, e tanto quanto 
possível, devem procurar centrar-se nos seus objetivos pessoais, e 
não apenas nos problemas da pessoa doente. 
Contudo, e ainda sobre esta linha de orientação, é importante 
alertar para que os familiares não devem ignorar manifestações de 
violência relacionadas, ou não, com comportamentos psicóticos. 
Nestas situações, devem atuar o mais cedo possível para fazerem 
abortar a eventual crise, mantendo um ambiente calmo e estrutu-
rado, se possível identificando os fatores precipitantes, evitando o 
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confronto direto, e procurando responder à ansiedade subjacente 
da pessoa doente, não às suas ideias concretas. Deve-se procurar 
que a pessoa doente recolha ao seu quarto ou, no caso de estar 
diretamente envolvida uma outra pessoa, deve-se fazer com que 
esta se afaste por algum tempo. se possível, deve ser contactado 
o profissional de referência ou, em caso de agudização da situação, 
quando a pessoa está agressiva e já fora de controlo, pode efeti-
vamente tornar-se necessário o recurso a ajuda externa, da equipa 
de intervenção em crise ou da polícia, eventualmente envolvendo 
alguma forma de contenção física. 
os familiares devem também ser alertados para as situações de 
risco de suicídio, e instruídos no sentido de atempadamente pedi-
rem ajuda profissional, enquanto mantêm a pessoa doente sob vi-
gilância e procuram manter uma atitude calma (Pinho, Pastor-Fer-
nandes & Machado, 2005). 
um aspeto que contribui de forma impor-
tante para regular o nível de stress no am-
biente familiar, traduz-se pela regra – Sim-
plifique. relaciona-se principalmente com o 
estilo de comunicação na família, levando em linha de conta as di-
ficuldades que a pessoa com esquizofrenia frequentemente apre-
senta na organização e regulação cognitiva e emocional, especial-
mente relacionadas com o processamento da informação. Neste 
sentido, as pessoas devem procurar transmitir as informações, as 
ideias e os sentimentos de forma clara, calma e positiva, e através 
de conversas curtas, simples e o mais possível centradas em as-
petos concretos do dia-a-dia. Devem evitar-se excessivos detalhes 
e discussões acaloradas sobre assuntos com maior carga emocio-
nal, como sejam as questões filosóficas, de política, religião ou se-
xualidade. 
também nesta linha, a pessoa doente deve ser encorajada a ex-
pressar-se de forma clara e simples, devendo ser-lhe proporcionado 
o tempo necessário para isso. também por esse motivo, não con-
vém que, nas suas interações quotidianas, os familiares se apres-
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sem a presumir as intenções ou significados do que é dito, de 
forma estranha ou bizarra, pela pessoa doente. Esta deve ser gen-
tilmente estimulada a comunicar os seus desejos ou sentimentos 
numa forma mais clara e percetível (McFarlane, 2002; torrey, 2006).  

a questão do cumprimento da medicação é 
também referida nas linhas de orientação para 
a família – Cumpra as indicações do médico. 
Chama-se assim a atenção para a importância 
do tratamento farmacológico como base para 

a redução da vulnerabilidade cerebral face à estimulação ambiente. 
a adesão à medicação é muitas vezes dificultada pelos efeitos se-
cundários desagradáveis, e também pela resistência em aceitar a 
continuação do tratamento, por parte da pessoa doente, e por 
vezes também por parte da família, sobretudo quando a pessoa 
doente se começa a sentir melhor. Por este motivo, todos precisam 
de compreender os mecanismos de ação dos medicamentos e o 
facto de eles não tratarem a doença, mas apenas controlarem os 
sintomas (como acontece na Diabetes, por exemplo). tanto a pes-
soa doente, como os seus familiares, devem também ser alertados 
para as fortes probabilidades de recaída nas situações de interrup-
ção da medicação (Novick et al., 2009). 
uma das linhas de orientação que se dirige mais particularmente 
aos familiares, aponta para a necessidade de que as rotinas fami-

liares sejam restabelecidas, o mais rapida-
mente possível, após a fase aguda da 
doença – Faça a sua vida normal. apesar de 
também esta ideia poder, à partida, parecer 

contraintuitiva, salienta-se aqui que, visto tratar-se de uma doença 
de evolução prolongada, é fundamental que a vida dos familiares 
prossiga o mais normalmente possível, mantendo as suas ativida-
des, contactos e fontes de reforço para além do núcleo familiar, a 
fim de se evitarem as situações de desgaste psicológico e frustra-
ção, bem como a tendência comum para a redução da rede social 
de apoio da família. Deve ser enfatizada a ideia de que o familiar 
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Cumpra as indicações  
do médico. 

Faça a sua vida normal.



tem de cuidar de si próprio para se manter apto a cuidar dos outros 
e, em particular, da pessoa doente com esquizofrenia.  
além do mais, o facto de os familiares cuidadores se manterem 
saudáveis e procurarem atingir os seus objetivos pessoais, contribui 
para evitar que a pessoa doente se sinta responsável pelo mal-
estar dos familiares, os quais passariam assim a constituir mais 
uma fonte de sofrimento e culpa para a pessoa doente, ao invés 
de serem sentidos como uma fonte de apoio. Pelo seu lado, e no 
que respeita a retomar as suas rotinas, a pessoa doente deve ser 
ajudada a confrontar-se com as suas atuais limitações, ainda que 
encaradas como temporárias, aprendendo a viver com elas da 
forma mais autónoma possível, e sempre tendo em vista o caminho 
lento, mas seguro, para a recuperação. 
a linha de orientação seguinte refere-se à uti-
lização de substâncias por parte da pessoa 
doente – Nada de drogas, nem álcool. as evi-
dências científicas apontam para que as alterações estruturais do 
cérebro das pessoas com esquizofrenia as tornam mais sensíveis 
aos efeitos do abuso de substâncias (especialmente álcool e Can-
nabis). Para além de contribuirem para precipitar a manifestação da 
doença (pelo aumento da dopamina no sistema límbico), têm um 
efeito direto no aumento dos delírios e alucinações, ocasionando re-
caídas mais frequentes, e também agravam a sintomatologia de-
pressiva associada aos denominados sintomas negativos (rector, 
Beck & stolar, 2005; D’souza, sewell & ranganathan, 2009; Welch 
et al., 2011). assim, e tendo em vista o processo de recuperação, 
tanto a pessoa doente como a sua família e amigos devem ser infor-
mados sobre a necessidade de essas substâncias serem evitadas. 
uma outra linha de orientação refere-se especificamente à preven-
ção das recaídas – Esteja atento aos primeiros sinais de recaída. 
toda a família deve ser envolvida no processo de reconhecimento 
das situações de risco, devido aos graves 
prejuízos provocados por cada recaída, di-
retamente ao nível do córtex cerebral da 
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pessoa doente, e secundariamente nas suas possibilidades de re-
cuperação funcional. Dado que os sinais precoces de recaída são 
específicos de cada pessoa, a sua identificação deve ser feita com 
a ajuda do profissional de saúde (apêndice 7), a partir do reconhe-
cimento do conjunto de sinais e mudanças de comportamento que 
habitualmente surgem na pessoa doente antes do eclodir das suas 
crises agudas (Falloon et al., 2002; McFarlane, 2002).  
Com efeito, considera-se que habitualmente o pródromo (conjunto 
de primeiros sinais e sintomas) da recidiva reproduz o pródromo 
do primeiro episódio, embora seja necessário ter em atenção que 
alguns sintomas poderão estar alterados, ou não ser tão evidentes, 
devido à medicação, aos sintomas residuais, e ao receio da recidiva 
e da hospitalização. Em todo o caso, os sinais mais comuns de re-
caída incluem sintomas inespecíficos como perturbações do sono, 
o humor deprimido, a ansiedade intensa e a irritabilidade, bem 
como menor atividade, energia e concentração.  
quando alguns destes sintomas persistem ou se intensificam, a pró-
pria pessoa doente aciona mecanismos adaptativos, normalmente 
no sentido do evitamento social, quando ela é capaz de reconhecer 
níveis excessivos de stress, ainda antes de outros sinais serem per-
ceptíveis. Esta fase de stress aumentado pode fazer-se sentir através 
de formas atenuadas de sintomas psicóticos, como anomalias per-
cetivas e desconfiança, e também por alterações fisiológicas, como 
o aumento da frequência cardíaca, da tensão arterial ou da tensão 
muscular, devido à hiperativação ao nível do tronco cerebral. 
Estas respostas ao stress tendem a ser específicas de cada indiví-
duo, já que uma pessoa pode sentir-se apreensiva, enquanto outra 
sente a frequência cardíaca aumentada, e outra ainda sente tensão 
em determinado grupo muscular. Em todo o caso, estes efeitos do 
stress excessivo podem atuar como desencadeantes de um epi-
sódio psicótico agudo, evoluindo depois para alterações notórias 
no comportamento habitual da pessoa, ou desinibição de tipo hi-
pomaníaco, que culminará então na desorganização psicótica (an-
derson et al., 1986; Herz & Lamberti, 1995; Falloon et al., 2002; 
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McGorry, Yung & Phillips, 2003; sutton, 2004; torrey, 2006; Gon-
çalves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007). 
Neste ponto, é de referir que os resultados de diversos estudos 
não são conclusivos quanto à relação entre os sintomas prodrómi-
cos e a ocorrência de recaída, devido à possibilidade de ocorrência 
de «pródromos falsos positivos». Contudo, os diferentes resultados 
podem também ser entendidos no sentido de que o processo de 
recaída não é irreversível, devendo-se então reconhecer o papel 
dos fatores pessoais e ambientais que o podem influenciar, incluindo 
a possibilidade da utilização bem sucedida de mecanismos adap-
tativos por parte da pessoa doente, bem como de ajustes atempa-
dos nos psicofármacos. 
É então neste ponto que as intervenções psicoeducativas familiares 
surgem como fundamentais, melhorando a compreensão da pessoa 
doente e da família acerca do padrão de sintomas de alarme para 
um episódio iminente de doença, e contribuindo para a definição 
de um plano simples de intervenção. Este deverá ser implementado 
pelo doente e pela família o mais cedo possível, visando a redução 
do stress ambiental e, se necessário, incluindo o contacto com o 
psiquiatra para ajuste no tratamento farmacológico (Lehman et al., 
1998; Falloon et al., 2002; McFarlane, 2002; McGorry, Yung & Phil-
lips, 2003; torrey, 2006; Gonçalves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007).  
Mais uma vez enfatizando o facto de que o processo biológico e 
psicológico de recuperação de uma crise psicótica requer tempo, 
e não deve ser acelerado, a fim de propiciar 
uma recuperação mais segura, a penúltima 
linha de orientação para as famílias é – Re-
solva os problemas passo a passo. tanto os 
familiares como as pessoas doentes devem 
esperar que as mudanças se façam gradualmente, mas de forma 
cuidadosa, lenta e segura, sem provocar stress excessivo, melho-
rando uma coisa de cada vez, valorizando todos os pequenos pro-
gressos, e especialmente valorizando o facto de os sintomas da 
doença irem diminuindo de forma consistente. 
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também neste sentido, a última linha de orientação aponta a ne-
cessidade de, especialmente na fase inicial do processo de recu-
peração, ser conveniente modificar ou reduzir temporariamente as 

expectativas, da pessoa doente em relação 
a si própria, e da família em relação à pessoa 
doente – Para já, não seja demasiado exi-
gente. Esta atitude é fundamental para se 
evitar uma nova recaída, e também para evi-

tar a frustração relacionada com a falta de sucesso no atingir pre-
maturo de objetivos. É que um insucesso nestas circunstâncias 
pode efetivamente agravar o já reduzido sentido de auto-estima e 
auto-eficácia da pessoa doente, bem como a confiança e a espe-
rança da família, desta forma comprometendo seriamente as pers-
petivas de futura recuperação (McFarlane, 2002; Bellack et al., 
2000, 2004, 2007; zipursky & agid, 2015).  
  
 
2.3 - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS GPMF 
a fim de que se possam produzir os resultados pretendidos de re-
cuperação da pessoa doente através do efeito anteriormente refe-
rido de «ajuda mútua dirigida», melhorando as capacidades da fa-
mília para lidar com os problemas, criando um ambiente social 
terapêutico, promovendo um estilo de comunicação mais eficaz 
na família, e também promovendo o alargamento das «fronteiras» 
familiares, os Grupos Psicoeducativos Multifamiliares (GPMF) or-
ganizam-se e desenvolvem-se com base nos quatro componentes 
principais que serão adiante descritos, seguindo de perto o proposto 
por McFarlane (2002): 1 – recrutamento das pessoas doentes e fa-
mílias e avaliação inicial; 2 – workshop informativo; 3 – sessões 
com o grupo; 4 – outros contactos.  
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2.3.1 - Recrutamento e avaliação inicial 
o Grupo Psicoeducativo Multifamiliar deve ser constituído por um 
conjunto de 6 a 8 pessoas com esquizofrenia e respetivos familiares 
ou pessoas significativas, com quem convivam regularmente e que 
estejam disponíveis para participar. No total, compor-se-á de cerca 
de 20 pessoas que, nas sessões de grupo, serão orientadas por 
dois profissionais de saúde devidamente habilitados. 
o recrutamento dos elementos do grupo deverá ser feito pelos 
dois profissionais que conduzirão todo o processo da intervenção 
psicoeducativa, sendo que nesta fase cada um deles se responsa-
bilizará pelo envolvimento e avaliação inicial de cerca de metade 
das famílias que constituirão o 
grupo. a identificação das pessoas 
doentes será normalmente feita no 
internamento ou na consulta externa 
dos serviços de psiquiatria e saúde 
mental, com a colaboração do res-
petivo pessoal, ou por referência di-
reta de outros profissionais, e sem-
pre que possível dentro da área geográfica de abrangência do 
serviço. 
Convém que, após a identificação de cada doente, seja desde logo 
estabelecido contacto com o seu médico psiquiatra responsável, 
para confirmação do diagnóstico e para acordo quanto à participa-
ção da pessoa doente no programa psicoeducativo. Deve seguir-se 
o contacto direto com a pessoa doente (esperando-se até que esteja 
com a sintomatologia minimamente controlada), para informação 
sumária acerca do programa de intervenção, e para obtenção do 
seu acordo de participação juntamente com os seus familiares ou 
pessoas significativas. Estes serão então também contactados e 
informados acerca dos aspetos básicos do programa. 
tendo-se mostrado disponível para participar no programa psicoe-
ducativo, toda a família, incluindo a pessoa doente, é convidada 
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para uma primeira reunião com o profissional responsável, para 
apresentação mais detalhada dos objetivos e estrutura da inter-
venção. Convém desde logo explicitar junto da família as questões 
relacionadas com a confidencialidade das comunicações indivi-
duais, bem como acerca da necessidade de articulação com o psi-
quiatra do doente (zipple et al., 1990). 
tendo-se obtido o consentimento informado  (apêndice 2) por parte 
dos vários elementos da família, inicia-se a colheita de dados acerca 
da doença (tempo de evolução, tratamentos, sinais precoces de 
recaída, etc.) e da família como um todo, nomeadamente através 
de uma identificação geral dos seus recursos psicossociais e dos 
seus principais problemas e necessidades.  
segue-se a avaliação individual dos membros de cada família (pes-
soa doente e cada um dos familiares ou pessoas significativas que 
se encontram disponíveis para participar na intervenção), através 
de uma entrevista com cerca de 1 hora de duração com cada um. 
É importante que estas entrevistas sejam bem estruturadas, e vi-
sando especificamente os objetivos básicos das intervenções psi-
coeducativas. Nesse sentido, considera-se especialmente útil o 
guião da «Entrevista para avaliação individual dos membros da fa-
mília» proposto pelo modelo de terapia Familiar Comportamental 
(Falloon et al., 1996, apêndice 3), visto que aborda os tópicos ne-
cessários para a adequação de toda a intervenção às características 
e necessidades de cada um dos participantes, tanto das pessoas 
doentes como dos familiares (Falloon et al., 2002). 
assim, e conforme o referido guião, começa-se por se obter e re-
gistar os dados demográficos da pessoa e os seus contactos. se-
gue-se a informação sobre a sua escolaridade, bem como sobre a 
sua profissão/ocupação, atual e anteriores. Neste capítulo inicial 
importa também obter dados gerais sobre tratamentos médicos 
atuais e anteriores, bem como sobre tratamentos psiquiátricos que 
a pessoa tenha feito ou que mantenha, para além de outras infor-
mações gerais que se entenda relevantes.  
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Passa-se então para a avaliação do conhecimento da pessoa acerca 
da doença (esquizofrenia) – sua ou do seu familiar, conforme o 
caso. a este respeito, no entanto, e nestas primeiras reuniões, é 
importante que o profissional tenha em atenção a informação prévia 
recebida pela pessoa acerca do diagnóstico – seu ou do seu familiar. 
Considera-se que a pessoa com esquizofrenia, e também os seus 
familiares, devem ser informados sobre o diagnóstico, até para 
melhor colaborarem no processo terapêutico, mas essa informação 
deve ser dada de forma cuidadosa e num contexto positivo acerca 
das atuais possibilidades de tratamento e recuperação (Gonçal-
ves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007; afonso, 2010; Jewell et al., 
2012; zipursky & agid, 2015; Harvey, 2018). Em todo o caso, o 
simples facto de a pessoa conhecer, ou não, o nome da doença é, 
desde logo, um importante indicador acerca da forma de aborda-
gem necessária, por parte do profissional, em relação a muitas das 
questões relativas ao seu tratamento.  
um outro aspeto muito importante e interessante relaciona-se com 
os denominados modelos leigos de saúde, relacionados com a 
perceção da pessoa acerca das causas da doença, bem como so-
bre as suas consequências, tratamento e prognóstico. Com efeito, 
e face ao que é conhecido acerca da forte influência dos modelos 
de representação cognitiva da doença mental na forma como a 
pessoa encara a doença e o seu tratamento, justifica-se que, tanto 
em relação à pessoa doente como aos seus familiares, as inter-
venções familiares procurem identificar as eventuais crenças e atri-
buições não adaptativas (Joyce-Moniz & Barros, 2004; Lobban, 
Barrowclough & Jones, 2005; Godoy-izquierdo et al., 2007; Gon-
çalves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007).  
Neste ponto da intervenção – ainda nas reuniões iniciais de avalia-
ção - e dado que provavelmente a pessoa não está familiarizada 
com os conhecimentos atuais acerca dos possíveis mecanismos 
etiológicos da doença, o profissional poderá, de forma sintética, 
referir as bases biológicas da doença, e remeter para o workshop 
informativo e para as sessões de grupo o fornecimento de explica-
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ções mais detalhadas sobre o assunto. 
É também útil registar a perceção da pessoa acerca dos fatores de 
agravamento, e de melhoria, da situação de doença, bem como 
acerca do seu prognóstico, já que este conhecimento é fundamental 
para o profissional compreender as atitudes da família face ao pro-
cesso de tratamento e recuperação, e também para delinear a in-
tervenção subsequente no que respeita às necessidades de infor-
mação. 
Neste capítulo da entrevista é igualmente necessário inquirir a pes-
soa acerca da medicação (dela própria ou do seu familiar) – tipo, 
benefícios, efeitos secundários e história da adesão à terapêutica. 
também neste aspeto, as perceções das pessoas e o nível de co-
nhecimentos manifestado irão orientar o profissional no que respeita 
ao tipo de trabalho que será necessário fazer ao longo da interven-
ção psicoeducativa, no sentido de promover uma boa adesão à 
medicação.   
segue-se a avaliação da perceção de sobrecarga relacionada com 
a doença (principais dificuldades manifestadas e grau de sobre-
carga), e também das estratégias de coping utilizadas pela pessoa 
(Nolan, Grant & Ellis, 1995; Nolan, Grant & Ellis, 1996). Embora 
aparentemente este item se relacione mais diretamente com a pro-
blemática dos familiares cuidadores, pode também fazer sentido 
obter esta perceção da própria pessoa doente, pela informação 
que proporcionará ao profissional sobre o seu insight acerca da si-
tuação, bem como sobre a forma como deverão ser orientados os 
aspetos individuais e específicos da intervenção. 
tendo como objetivo que o profissional obtenha uma visão geral 
da situação de vida de cada um dos elementos da família, bem 
como dos seus recursos psicossociais, tendo também em vista a 
forma de intervenção subsequente, o guião de entrevista de Falloon 
et al. (1996) propõe um capítulo para avaliação dos «reforços» da 
pessoa, no sentido de o profissional ficar a conhecer as atividades 
a que a pessoa dedica a maior parte do tempo, aquelas a que gos-
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taria de se poder dedicar (e motivos que a impedem), e o mesmo 
no que respeita aos locais onde a pessoa passa mais tempo, e às 
pessoas com quem convive mais de perto. Em relação a este último 
aspeto, convém identificar também a rede social de apoio da pes-
soa, especialmente no sentido de quem ela considera serem as 
suas pessoas de referência ou suporte, atuais ou potenciais, assim 
se obtendo os dados para a elaboração do ecomapa.  
Para complementar o conhecimento acerca do entrevistado, de 
forma a melhor delinear as intervenções futuras, é ainda útil saber 
acerca dos seus «objetos» de aversão (atividades, locais ou pessoas 
que evite), bem como sobre outras pessoas ou situações que o in-
comodem ou preocupem especialmente. 
No final da entrevista, e já como preparação dos temas para a apli-
cação da técnica de resolução de problemas, solicita-se à pessoa 
que enuncie dois objetivos pessoais que gostaria de atingir, no 
prazo de 3 a 6 meses, no caso de o problema atual da doença ser 
controlado ou atenuado. Neste ponto o profissional pode orientar 
o membro da família no sentido de selecionar algo que seja impor-
tante para si e que possa funcionar como fonte pessoal de satisfa-
ção ou reforço, mas que não inclua ou dependa de alterações nos 
comportamentos de outras pessoas. É necessário também inquirir 
acerca das eventuais diligências anteriores no sentido da concreti-
zação dos objetivos enunciados, bem como sobre os problemas 
encontrados ou previstos, e sobre a perceção da pessoa acerca 
do tipo de apoios, ou obstáculoss, que a ajudarão ou impedirão na 
sua concretização (Falloon et al., 2002). 
Por último, o profissional deverá inquirir acerca de outros eventuais 
problemas que constituam motivos adicionais de preocupação ou 
de dificuldade para a pessoa no dia-a-dia, para além da doença na 
família, como é o caso de problemas conjugais, com amigos, fi-
nanceiros, profissionais, de alojamento, etc. também nestes aspetos 
é importante compreender os recursos pessoais e sociais disponí-
veis para a sua resolução dos problemas identificados.  
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Nesta primeira entrevista individual é importante que, para além da 
avaliação e colheita de dados propriamente ditas, o profissional 
procure desde logo estabelecer uma relação de confiança, parceria 
e interesse com cada um dos membros de cada família. Durante a 
colheita de dados o profissional deve sempre mostrar atenção, 
compreensão e respeito pelas ideias expressas pela pessoa, reco-
nhecendo e valorizando todos os seus esforços e capacidades, 
dado que essa atitude é imprescindível para que, ao longo da in-
tervenção psicoeducativa, a pessoa esteja disponível para igual-
mente prestar atenção aos modelos alternativos de compreensão 
e de resposta que os profissionais lhe possam propor.  
além disso, e desde logo nestas reuniões iniciais, o profissional 

deve mostrar, e procurar instilar, uma 
atitude positiva face ao processo de 
tratamento e recuperação da 
doença, incluindo a explicitação dos 
objetivos da intervenção psicoedu-
cativa e salientando repetidamente 
a importância do envolvimento de 
toda a família (Lehman, steinwachs 
et al., 1998; Marsh, 1998; Vallina Fer-
nández & Lemos Giráldez, 2000; Li-

berman & Kopelowicz, 2002; McFarlane, 2002; Gonçalves-Pereira, 
Xavier & Fadden, 2007; Jewell et al., 2012; zipursky & agid, 2015; 
Vita & Barlati, 2018). 
o profissional deve também mostrar-se disponível para proporcionar 
as informações necessárias e ajudar em questões concretas que 
surjam. a este respeito, considera-se que o simples facto de o pro-
fissional facultar aos membros das famílias o seu contacto telefónico 
pessoal para ser usado em caso de dúvida ou necessidade, é mui-
tas vezes o bastante para aliviar a ansiedade das famílias e reduzir 
a extensão de eventuais crises. E, ao contrário do que alguns pro-
fissionais possam recear, na maior parte dos casos as famílias não 
utilizam indevidamente esse recurso e, ao invés, precisam de ser 

GruPos PsiCoEDuCatiVos MuLtiFaMiLiarEs: ENsiNar E aPrENDEr a ViVEr CoM a EsquizoFrENia

102

Nesta primeira entrevista individual é im-
portante que, para além da avaliação e 
colheita de dados propriamente ditas, o 
profissional procure desde logo estabelecer 
uma relação de confiança, parceria e in-
teresse com cada um dos membros de 
cada família. 



instadas a usá-lo, sobretudo para as situações em que há sinais 
de possível recaída (McFarlane, 2002; sutton, 2004; Gonçalves-
Pereira, Xavier & Fadden, 2007). 
No final da colheita de dados, o profissional deve preparar cada 
elemento da família para a sua participação no workshop informativo 
e para as sessões de grupo com outras famílias, explorando even-
tuais preocupações ou receios relacionados com questões de con-
fidencialidade, timidez ou dificuldades em se expressar perante 
pessoas estranhas. 
Convém também que o profissional comece e termine cada en-
contro com alguns minutos de conversa informal (sobre o tempo, o 
desporto ou outros faits divers) para que, desde o início da relação 
terapêutica, a pessoa se sinta mais descontraída e «normal» apesar 
da ocorrência da doença na família. o objetivo é que, nos vários 
momentos de interação, o profissional procure estabelecer com a 
pessoa uma relação que inspire confiança, fazendo com que as fa-
mílias, e especialmente as pessoas doentes, se sintam seguras e 
protegidas (zipple et al., 1990; McFarlane, 2002).  
 
 
2.3.2 - Workshop informativo 
Em todos os modelos de intervenção psicoeducativa familiar, a 
componente de informação acerca da doença, o seu tratamento e 
o impacto na família é fundamental, e isto apesar de muitos fami-
liares considerarem à partida ter já algum conhecimento acerca 
dos sintomas e tratamentos. Como constataram Frésan et al. (2001) 
no seu estudo realizado no México, em que utilizaram o North-sa-
char Family Life questionnaire para avaliação da perceção dos fa-
miliares acerca das suas capacidades para lidar com a doença, 
são comuns as manifestações de dificuldades, tanto por parte dos 
familiares como por parte das próprias pessoas doentes, incluindo 
os sentimentos de culpa, uma capacidade limitada para lidar com 
os problemas do dia-a-dia e para enfrentar uma crise, o estabele-
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cimento inadequado de expectativas claras e realísticas, e a con-
sequente frustração relacionada com o incumprimento dos objetivos 
estabelecidos (Fresán et al., 2001; McFarlane, 2002). Por isso, con-
sidera-se que aquele conhecimento meramente adquirido pela ex-
periência será, na maioria dos casos, insuficiente para uma ade-
quada compreensão dos processos associados à doença e de 
como lidar com ela. 
assim, e após a avaliação individual dos elementos das várias fa-
mílias participantes, os profissionais que vão dirigir o Grupo Psi-
coeducativo Multifamiliar tratam de organizar o workshop informa-
tivo, com todas as famílias do grupo, e incluindo as pessoas doentes 
sempre que possível. o workshop pode decorrer durante um dia 
inteiro no fim-de-semana, ou em duas ou três sessões de cerca de 
3 horas de duração, conforme as conveniências do grupo.  
Visto que esta será a primeira vez que as famílias se encontram to-
das juntas, provavelmente sentindo-se pouco à-vontade e cons-
trangidas devido a todas as crenças negativas ainda prevalentes 
acerca da doença, considera-se que esta fase informativa deve 
decorrer num formato de sala de aula tradicional, com as mesas 
em filas viradas para a frente (evitando o contacto visual direto 
entre os participantes), e onde os profissionais farão a apresentação 
dos conteúdos utilizando os meios audiovisuais julgados mais ade-
quados. aos participantes deverá desde logo ser fornecida uma 
pasta com a informação impressa relacionada com a apresentação, 
incluindo as «Linhas de orientação para a Família». 
Na sala do workshop deverá ser colocada uma mesa com algumas 
bebidas (quentes e frias, e sem cafeína) e alimentos leves, para 
onde os participantes deverão ser dirigidos antes do início das 
sessões do workshop informativo (e também nas sessões de grupo 
seguintes), a fim de lhes proporcionar uma sensação de conforto, 
e também a oportunidade de começarem a interagir informalmente 
uns com os outros. Neste contexto, os profissionais que conduzem 
o grupo deverão agir como anfitriões competentes, recebendo os 
participantes, fazendo-os sentir-se confortáveis, interagindo com 
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eles, apresentando-os uns aos outros de forma sumária (sem refe-
rência ao ‘estatuto’ de doente, familiar ou profissional) e mantendo 
o tom calmo, agradável, leve e positivo de todo o ambiente, tanto 
no início das sessões, como nos intervalos e após o seu términus 
(McFarlane, 2002).      
ao iniciarem a primeira parte do workshop, ambos os profissionais 
que vão dirigir o grupo devem apresentar-se, já que em princípio a 
maioria dos presentes apenas terá anteriormente contactado com 
um deles, aquando das entrevistas de avaliação inicial. Na sua 
apresentação devem incluir a referência às suas qualificações e 
experiência profissional na área, seguindo-se a apresentação dos 
outros profissionais que eventualmente tenham sido convidados a 
contribuir com a sua área específica de conhecimento, como será 
o caso dos psiquiatras, por exemplo, para eventual explicação dos 
aspetos de psicobiologia e tratamento da esquizofrenia.  
Considera-se que nesta fase do workshop não deverá ser feita 
uma apresentação detalhada das pessoas doentes e seus familiares 
participantes, para além da indicação do seu primeiro nome, aten-
dendo aos possíveis constrangimentos a que atrás se aludiu, sendo 
que a apresentação mais completa terá lugar nas primeiras sessões 
de grupo, de forma devidamente estruturada e orientada (anderson 
et al., 1986; McFarlane, 2002; Pollio et al. 2006).  
No que respeita à exposição dos conteúdos, deve realizar-se de 
forma sistematizada, mas ainda assim permitindo e estimulando a 
participação dos presentes, através de comentários, curtos relatos 
de experiências pessoais, ou perguntas, sem que no entanto as pes-
soas se sintam, nesta fase, obrigadas a expor-se ou expressar-se.  
É importante que a informação seja apresentada tendo em atenção 
as características do grupo, que anteriormente terão sido identifi-
cadas através das entrevistas de avaliação individual (North et al., 
1998; Lawrie, 2001; McFarlane, 2002). Em qualquer caso, essa in-
formação deve ter um nível de complexidade e rigor, do ponto de 
vista científico, semelhante ao utilizado para um público de profis-
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sionais, ainda que adequando ou explicando a terminologia utili-
zada. aliás, e conforme o referido por Pollio et al. (2006), o material 
de base para a apresentação da informação às famílias deve ser 
idêntico ao utilizado para a formação de estudantes e profissionais 
(médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, etc.) na área das intervenções familiares. Neste sen-
tido, as sessões do workshop para os familiares podem até ser 
aproveitadas, com vantagem, para que outros profissionais também 

estejam presentes e aprendam, não 
apenas através dos conteúdos apre-
sentados, mas também a partir das 
eventuais participações dos familia-
res e pessoas doentes.  
Existe já uma extensa experiência 
acumulada, nas últimas décadas, so-
bre as necessidades de informação 
dos familiares e pessoas com esqui-

zofrenia, e sobre formas de a proporcionar tendo em vista os obje-
tivos das intervenções psicoeducativas (anderson et al., 1986; 
North et al., 1998; Pollio, North & Foster, 1998; McFarlane, 1995, 
2002, 2003; Vallina Fernández & Lemos Giráldez, 2000; Frésan et 
al., 2001; Lawrie, 2001; Pollio, North & osborne, 2002; Liberman & 
Liberman, 2003; Pollio et al., 2006; Jewell, Downing & McFarlane, 
2009; Jewell et al., 2012). recomenda-se, por isso, que os temas 
tratados no workshop contribuam para que os participantes com-
preendam os mecanismos subjacentes à doença e à experiência 
da pessoa doente, e também relacionados com os vários tipos de 
tratamento.  
Mas é igualmente importante que os participantes, incluindo as 
pessoas doentes, reconheçam e compreendam o impacto da 
doença na família, nomeadamente através da análise das emoções 
e respostas ou reações mais comuns face às consequências da 
doença.  
Por último, é necessário que todos – pessoas doentes, familiares e 
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profissionais - entendam claramente quais deverão ser os objetivos 
da família face à doença, bem como a forma como poderão contri-
buir para que esses objetivos sejam atingidos, nomeadamente atra-
vés da aplicação de algumas técnicas de comunicação simples e 
da técnica de resolução de problemas, bem como em resultado da 
sua progressiva compreensão e aplicação das «Linhas de orienta-
ção para a Família».  
assim, e conforme o proposto nos tópicos da apresentação em 
PowerPoint apresentado no apêndice 4, a primeira sessão do 
Workshop informativo para Famílias inicia-se salientando a impor-
tância da informação em todos os 
aspetos da vida do dia-a-dia, e con-
cretamente nas situações especiais 
em que as pessoas se confrontam 
com uma doença, sua ou de um fa-
miliar próximo. Passa-se então à 
apresentação dos principais temas 
que serão tratados durante o works-
hop informativo, com indicação dos 
tópicos analisados em cada um deles. 
Começando pelo tema da doença, salienta-se desde logo a ideia 
de que a esquizofrenia é uma doença de base biológica, que resulta 
de alterações cerebrais, de causas ainda relativamente pouco co-
nhecidas, e que provoca modificações no comportamento da pes-
soa, e especialmente na forma como ela pensa e sente as coisas à 
sua volta, bem como na forma como se relaciona com as outras 
pessoas. 
Passa-se a uma breve resenha histórica acerca das diversas con-
ceções e designações associadas à doença, logo depois forne-
cendo alguns dados epidemiológicos acerca da sua prevalência e 
idades mais comuns de aparecimento, enfatizando-se o facto de a 
esquizofrenia ser uma doença bastante comum, e que se encontra 
em todas as culturas e em todos os estratos sócio-culturais. 
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seguem-se algumas considerações sobre o significado do diag-
nóstico de esquizofrenia, e sobre a sua distinção em relação a 
outros tipos de psicose. Considera-se que, neste ponto, e como 
princípio básico das intervenções psicoeducativas, o confronto di-
reto com a questão do diagnóstico é essencial para que, tanto as 
pessoas doentes como os seus familiares, possam discutir, com-
preender e interiorizar devidamente as implicações práticas do 
mesmo, tendo em atenção a sua gravidade, mas também a conse-
quente necessidade das várias formas de tratamento a longo prazo 
(Lehman, steinwachs et al., 1998; McFarlane, 2002; Gonçalves-
Pereira, Xavier & Fadden, 2007; afonso, 2010).  
Passa-se então a explicar, de maneira simples, o que se sabe atual-
mente acerca dos mecanismos etiológicos da esquizofrenia, refe-
rindo as principais hipóteses (genéticas, infecciosas, obstétricas e 
tóxicas) relacionadas com a questão da vulnerabilidade biológica e 
das alterações neuro-desenvolvimentais, neuropatológicas e neu-
robioquímicas que estarão na base da doença.  
Neste aspeto, é útil salientar o facto de que a etiologia genética 
não será, afinal, a mais importante nem a mais frequentemente re-
lacionada com o aparecimento da doença, apesar de ser a mais 
popularmente conhecida e referida, já que em cerca de 90% das 
pessoas doentes não se consegue identificar antecedentes fami-
liares da doença (anderson et al., 1986; andreasen, 2003; Mar-
ques-teixeira, 2003; afonso 2010; North & Yutzy, 2010; Henriksen, 
Nordgaard & Jansson, 2017). a ideia errónea acerca da elevada 
carga hereditária da doença é muitas vezes responsável por culpa-
bilizações escusadas a nível familiar, e também por sentimentos 
de medo e angústia por parte dos outros membros da família (ir-
mãos, sobrinhos ou filhos), por receio de que eles próprios, ou os 
seus descendentes, venham obrigatoriamente a ser também afe-
tados pela doença. É de salientar que estudos mais recentes sobre 
o risco de desenvolver esquizofrenia relacionado com factores ge-
néticos indicam que, enquanto na população em geral (sem história 
familiar) esse risco é de 1%, no caso de ser um sobrinho ou tio de 
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alguém com a doença o risco sobe 
para 2%, subindo para 3% no caso 
de um dos avós ter tido a doença. 
quando um dos irmãos tem a 
doença, o risco de os outros irmãos 
também a desenvolverem é de 
cerca de 10%,  sendo de 13% 
quando o pai ou a mãe têm a 
doença.  No caso de ambos os pro-
genitores terem o diagnóstico de es-
quizofrenia, o risco de doença passa 
para valores que se estimam entre 
37 e 46%. Por último, é de salientar 
que no caso dos gémeos idênticos 
(com os genes completamente 
iguais) o risco estimado de um dos 
gémeos desenvolver a doença 
quando o outro gémeo a manifestou 
é de ‘apenas’ cerca de 50%, o que 
aponta claramente para a importân-
cia da epigenética (fatores externos, relacionados com situações e 
estilos de vida) no desencadear da doença (torrey, 1995; North & 
Yutzy, 2010; Henriksen, Nordgaard & Jansson, 2017).  
Neste sentido, será importante enfatizar a relação particular entre a 
esquizofrenia e o consumo de Cannabis, pela frequência com que 
os dois quadros se encontram associados, pela similaridade nos 
circuitos neuronais envolvidos, e pe-
las consequências que a continua-
ção do consumo de Cannabis tem 
na ocorrência de recaídas (Van os 
et al., 2002; arsenault et al., 2002, 
2004; zammit et al., 2002; Henquet 
et al., 2005; arendt et al. 2008; Hall 
& Degenhard, 2008; D’souza, sewell 
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& ranganathan, 2009; Dragt et al., 2010; Foti et al., 2010; shapiro & 
Buckley-Hunter, 2010; Welch et al., 2011). 
No que respeita aos mecanismos subjacentes às manifestações 
da esquizofrenia, é necessário explicar a importância da capacidade 
de modulação da atenção para o processo de aprendizagem e de 
construção do sentido pessoal de todas as pessoas. Nas pessoas 
com esquizofrenia essa capacidade encontra-se profundamente 
diminuída devido à hipersensibilidade aos estímulos ocasionada 
pelas alterações cerebrais resultantes da doença. será também 
nesse contexto que se procurará ilustrar os seus efeitos na expe-
riência pessoal e subjetiva da pessoa doente (anderson et al., 1986; 
Walton, 1999; McFarlane, 2002), em como ela se sente assoberbada 
pelos estímulos ambientais, e como as dificuldades no processa-
mento da informação ao nível do córtex cerebral resultam em dis-
torções perceptivas e numa sensação de agitação e ansiedade ge-
neralizada. 
Neste ponto, e tendo ilustrado alguns dos sintomas mais comuns 
da esquizofrenia, será talvez pertinente colocar a questão retórica 
seguinte, sugerida por anderson et al. (1986:89):  
Se um de nós, sem saber da doença, tivesse este tipo de sensações 
na sua cabeça e no seu corpo, como reagiria? Como se comportaria? 

É que de facto, e após a compreensão das alterações que ocorrem 
no processo de atenção/excitação cerebral, tornar-se-á porventura 
mais fácil para todos os participantes no workshop, e em especial 
para os familiares, compreender as manifestações exteriores da 
doença, ou seja, as alterações visíveis no comportamento da pessoa 
doente, e nomeadamente as relacionadas com as perturbações no 
pensamento e com a atividade delirante e alucinatória.  
Eu fugia e fechava-me no quarto, porque ouvia vozes que me man-
davam fazer coisas, e por isso eu levantava-me da mesa e fugia… 
Não consigo ter paz. 
Procura-se assim explicar a razão deste tipo de comportamentos 
intempestivos da pessoa doente, em relação aos quais provavel-
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mente os familiares terão reagido de forma negativa ou mesmo 
agressiva. Mas é importante que se reconheça e explicite igualmente 
que, o facto de os familiares terem provavelmente atribuído tais 
comportamentos a um mero desrespeito e má-educação por parte 
da pessoa doente, se deveu basicamente, e apenas, à compreen-
sível falta de conhecimento acerca dos complexos processos da 
doença, bem como ao sofrimento e desconforto que tais compor-
tamentos provocam na família. 
ainda no que respeita às manifestações exteriores da doença, me-
rece um especial destaque a tendência para o isolamento social e 
para a aparente indiferença afetiva que muitas pessoas com esqui-
zofrenia apresentam, que poderão ser explicadas como formas de 
a pessoa tentar bloquear o excesso de estímulos percecionados e 
o mal-estar interiormente sentido. Com efeito, é por via deste pro-
cesso de evitamento das fontes de 
estimulação que se podem com-
preender os comportamentos de 
afastamento e alheamento das con-
versas ou discussões familiares, 
bem como a recusa da pessoa em 
voltar para as aulas, ou para o tra-
balho. também o seu reduzido apro-
veitamento em tais atividades deve 
ser explicado como estando relacionado com as enormes dificul-
dades sentidas em corresponder às exigências externas, e em mo-
dular as suas emoções, face à grande confusão interior com que 
tem de lidar em resultado da doença (anderson et al., 1986; McFar-
lane, 2002). 
Neste contexto, torna-se mais fácil de entender a necessidade de 
articulação entre as várias abordagens terapêuticas, tendo por base 
o tratamento farmacológico, essencial para a regulação interna do 
ciclo de atenção/excitação cerebral, mas que é fundamental ser 
complementado através das alterações ambientais, para redução 
da intensidade dos estímulos externos. É neste ponto que se deve 

A tendência para o isolamento social e 
para a aparente indiferença afetiva que 
muitas pessoas com esquizofrenia apre-
sentam, poderão ser explicadas como for-
mas de a pessoa tentar bloquear o excesso 
de estímulos percecionados e o mal-estar 
interiormente sentido. 



enfatizar a importância do envolvimento dos familiares no processo 
de tratamento, pelos efeitos benéficos que poderão exercer no 
processo de recuperação do seu familiar doente, ao facilitarem a 
adesão à medicação e contribuírem para reduzir o stress do am-
biente (Dodds, rebair-Brown e Parsons, 2000; Jewell et al., 2012; 
Vita & Barlati, 2018). 
No que respeita ao tratamento farmacológico, deve-se procurar 
que os participantes do workshop informativo - familiares e pessoas 
doentes - compreendam os mecanismos básicos de ação dos me-
dicamentos, mas que também fiquem com uma ideia da sua com-
plexidade no que respeita aos efeitos das várias substâncias nos 
diversos sistemas de neurotransmissores, e ainda sobre a variabi-
lidade de efeitos nas diferentes pessoas, e até na mesma pessoa 
ao longo do tempo. Com isto pretende-se que as pessoas entendam 
as dificuldades que muitas vezes surgem até se encontrar a pres-
crição adequada para cada pessoa em cada momento, e também 
a importância de uma comunicação franca com o médico psiquiatra, 
a fim de que se possam fazer os ajustes necessários no tratamento.  
É igualmente importante salientar o facto de que os medicamentos 
efetivamente visam corrigir os desequilíbrios relativos entre os vários 
neurotransmissores, e é dessa forma que vão mantendo os sinto-
mas controlados, apesar de realmente não conseguirem ainda tratar 
a doença, tal como também acontece em outras doenças como a 
diabetes ou a hipertensão arterial. Explica-se e justifica-se assim 
que, exatamente como acontece na diabetes e na hipertensão ar-
terial, embora a partir de certa altura a pessoa já não tenha sinto-
mas, e apesar dos eventuais efeitos secundários, o tratamento far-
macológico deve ainda assim ser continuado, atendendo à elevada 
probabilidade de reaparecimento dos sintomas após algumas se-
manas ou meses, quando a medicação é interrompida. 
Porém, e ainda que o tratamento farmacológico seja mantido, e se 
mostre bastante eficaz, as recaídas continuam a ocorrer em alguns 
casos, enquanto em muitos outros a persistência dos denominados 
sintomas negativos, aliada às conceções antigas e pessimistas 
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acerca da doença, pode realmente fazer com que a pessoa fique 
confinada em casa, e progressivamente mais dependente da família 
e afastada das atividades e dos relacionamentos sociais normais. 
Daí a importância dos vários tipos de tratamentos psicossociais – 
psicoterapia cognitivo-comportamental, intervenções psicoeduca-
tivas familiares e programas de apoio ao emprego e à habitação in-
dependente, entre outros – como complemento importante do tra-
tamento farmacológico (sutton, 2004; rector, Beck & stolar, 2005).  
acerca do papel da família no processo de tratamento da pessoa 
com esquizofrenia, é necessário reconhecer adequadamente, e co-
meçar por analisar, o impacto da doença nos familiares, bem como 
as suas respostas emocionais e comportamentais mais comuns. 
Como forma de ilustrar alguns dos efeitos da doença na família, an-
derson et al., (1986: 108) sugerem a apresentação de exemplos como 
os das três transcrições seguintes que, num aspeto ou noutro, irão 
decerto ser reconhecidos como situações e sentimentos experien-
ciados por muitas das pessoas presentes no workshop informativo: 
a) Ele é o nosso único filho. E não deixa que ninguém o ajude. Sen-

timo-nos completamente destroçados. Quando ele sofre, nós so-
fremos também… Já não saímos para lado nenhum. Já não sen-
timos prazer com coisa alguma, sabendo que ele está doente… 

b) Toda a nossa família está de rastos. Não conseguimos dar a aten-
ção necessária aos nossos outros filhos. Não conseguimos pensar 
em mais nada. Tem sido um autêntico pesadelo. 

c) Desde que ele adoeceu, eu passei a ter de fazer tudo. Eu trabalho, 
eu tomo conta dos filhos… É tão frustrante. Os miúdos nunca 
convidam os amigos para casa. Acho que têm vergonha… Um 
deles não vai lá muito bem na escola. Todos sofremos as conse-
quências… 

 
Com efeito, é de há muito reconhecido que quando a família vive, 
de forma continuada e sem o necessário apoio, toda a situação de 
stress grave e crónico relacionada com o processo de doença, 
esse elevado nível de sobrecarga conduz a que os seus membros 
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vão progressivamente deixando de ser capazes de lidar de forma 
eficaz com as situações, pelo que outros problemas começam a 
surgir, como dificuldades e conflitos conjugais, entre irmãos e com 
outros familiares, para além de doenças físicas e mentais relacio-
nadas com o stress.  

assim, e até porque estes problemas 
adicionais reduzem também a sua ca-
pacidade de ajuda à pessoa doente, 
enfatiza-se e acentua-se repetida-
mente, no workshop informativo e ao 
longo das sessões de grupo seguin-
tes, a necessidade de que os familia-
res aprendam a cuidar de si próprios, 

e a proteger-se, para o seu próprio bem e igualmente para o bem 
do seu ente-querido doente (anderson et al., 1986; Nolan, Grant & 
Ellis, 1990, 1995; Marsh, 1998; McFarlane, 2002; Perlick et al., 
2006; Pinho et al., 2017; alves et al., 2018). 
torna-se por isso necessário começar por identificar, e explicar, as 
respostas emocionais mais comuns nos familiares, como a ansie-
dade e o medo que naturalmente surgem quando um membro da 
família desenvolve comportamentos estranhos e inexplicáveis, as-
sim como o medo e a angústia acerca do futuro da pessoa doente 
(anderson et al., 1986; Brito, 2006, 2012). 
Por vezes surge também a irritação e a revolta, quando os familiares 
consideram que a pessoa doente poderia esforçar-se mais por 
controlar melhor os seus comportamentos aparentemente irracio-
nais, inconvenientes ou irritantes, cujas causas ou significados não 
compreendem.  
também devido à falta de conhecimentos acerca das possíveis cau-
sas da doença, e também com base em ideias erróneas amplamente 
propaladas acerca da influência dos fatores familiares psicogénicos, 
surgem frequentemente sentimentos de culpa, e acusações mútuas 
na família, sobretudo entre os progenitores, o que em muitos casos 
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provoca graves perturbações e ruturas familiares (Marsh, 1998).  
são também muitos os familiares afligidos por sentimentos de ver-
gonha, pelo estigma ainda muito associado à esquizofrenia, em 
muitos casos relacionado com a falta de conhecimento generalizado 
acerca das causas da doença e das suas possibilidade de trata-
mento, apesar de em outros casos serem realmente provocados 
pelos comportamentos bizarros, desagradáveis ou embaraçosos 
que a pessoa doente por vezes apresenta (Marsh, 1998; Phelan, 
Bromet & Link, 1998; Wolff, 2000; Corrigan & Watson, 2002; McKay 
& ryan, 2003; McFarlane, 2002). 
outras respostas emocionais comuns são a tristeza e o luto, espe-
cialmente no caso dos pais de jovens nas fases iniciais da doença. 
Com efeito, a instalação de uma doença como a esquizofrenia leva 
habitualmente ao sentimento de perda das suas esperanças, ex-
pectativas, projetos e sonhos acerca do filho, tendo em conta que 
normalmente os filhos são sentidos como uma extensão biológica, 
mas também psicológica, dos seus pais (Marsh, 1998; Collins, 
2003). E surge também muito frequentemente a frustração, pela 
sensação de incapacidade para ajudar o familiar doente e para 
manter a estabilidade da família (anderson et al., 1986). 
Em relação a todos estes aspetos, 
e para além do interesse de os pró-
prios familiares se identificarem e 
reverem nas situações e emoções 
apresentadas, é também útil que, 
por outro lado, as pessoas doentes 
tenham alguma noção de como a 
doença afeta os seus familiares, e 
de como também lhes causa muito 
sofrimento. 
assim, com os primeiros temas do workshop procura-se que os 
familiares entendam as sensações e as dificuldades mais comuns 
nas pessoas doentes, ao mesmo tempo que estas provavelmente 
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Para além do interesse de os próprios fa-
miliares se identificarem e reverem nas 
situações e emoções apresentadas, é tam-
bém útil que, por outro lado, as pessoas 
doentes tenham alguma noção de como a 
doença afeta os seus familiares, e de como 
também lhes causa muito sofrimento.



se terão reconhecido em muitas das sensações descritas, e as 
terão entendido melhor. os temas seguintes do workshop desti-
nam-se, à inversa, a que as pessoas com esquizofrenia ouçam e 
entendam o ponto de vista dos familiares acerca da situação, en-
quanto estes provavelmente se sentirão de alguma forma com-
preendidos e validados em relação às suas dificuldades e aos seus 
sentimentos. 
Depois de identificadas as respostas emocionais mais comuns, 
importa também que sejam explicitadas, e analisadas, algumas 
das respostas comportamentais, ou mesmo reações, que os fami-

liares intuitivamente adoptam face 
às manifestações e dificuldades re-
lacionadas com a esquizofrenia. o 
facto é que, apesar de muitas dessas 
respostas efetivamente não se ade-
quarem à natureza da doença, e por 
isso não atingirem os resultados pre-
tendidos, ainda assim os familiares 
tendem a persistir nelas, assim au-

mentando perigosamente a frustração e o nível de stress de toda a 
família.  
Neste sentido, uma das situações mais comuns é a de os familiares 
tentarem convencer a pessoa doente de que as suas ideias e cren-
ças estranhas não são verdadeiras, esperando com isso que a pes-
soa altere o seu comportamento. tais tentativas de persuasão são 
compreensíveis, mas mostram-se basicamente infrutíferas, dado o 
caráter orgânico, ainda que não visível, das disfunções que estão 
na origem da atividade alucinatória e das alterações percetivas. 
uma outra forma comum de responder a estas alterações consiste 
em os familiares procurarem «dar sentido a palavras ou ideias sem 
sentido», ou seja, tentarem encontrar algum significado, ou alguma 
ligação com a realidade, nas afirmações muitas vezes bizarras da 
pessoa doente. Neste caso, é importante que os familiares com-
preendam que, para além do facto de tais tentativas se revelarem 
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A comunicação simples, clara e direta, 
sem interpretações «pseudo-psicológicas», 
é a mais adequada à situação de dificuldade 
cognitiva que caracteriza muitas situações 
de esquizofrenia, ao mesmo tempo redu-
zindo o potencial para mal-entendidos e 
stress em toda a família.
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frustrantes e cansativas, corre-se também o risco de que se instalem 
hábitos nocivos de comunicação na família. E, como será explicado 
na terceira parte do workshop informativo, a comunicação simples, 
clara e direta, sem interpretações «pseudo-psicológicas», é a mais 
adequada à situação de dificuldade cognitiva que caracteriza muitas 
situações de esquizofrenia, ao mesmo tempo reduzindo o potencial 
para mal-entendidos e stress em toda a família (anderson et al., 
1986; McFarlane, 2002; torrey, 2006). 
uma outra resposta comum nestas situações, em grande medida 
resultante da ansiedade dos familiares, consiste em adotarem um 
comportamento de constante vigilância e monitorização da pessoa 
doente. Embora esta supervisão contínua possa efetivamente con-
ferir alguma proteção física à pessoa doente, ao mesmo tempo 
dando à família algum sentido de controlo sobre a situação, torna-
se no entanto impossível mantê-la por tempo indefinido. além 
disso, poderá acabar também por ser sentida, por parte da pessoa 
doente, como demasiado intrusiva e geradora de stress.  
Em outros casos, os familiares tentam ignorar os comportamentos 
estranhos da pessoa doente, negando o significado dos sintomas, 
ou na esperança de que eles se extingam espontaneamente. Em-
bora essa estratégia se possa mostrar útil em fases mais estabili-
zadas da doença, no que respeita a sintomas residuais (mais resis-
tentes ao tratamento), o facto é que os familiares não conseguirão 
realmente deixar de pensar nos problemas da pessoa doente, so-
bretudo quando as alterações comportamentais se estão clara-
mente a agravar, requerendo por isso ajuda dos profissionais de 
saúde. 
Nesta mesma linha enquadram-se as tentativas que algumas famí-
lias fazem de adaptar as rotinas da família aos comportamentos al-
terados da pessoa doente. também neste caso essas tentativas 
de «normalização» da situação acabam por não resultar, por não 
poderem acompanhar os comportamentos cada vez mais disfun-
cionais da pessoa doente. 



Em outras situações, e à medida que a disfunção se vai acentuando, 
alguns familiares vão tentando assumir, cada vez mais, as tarefas e 
as responsabilidades do dia-a-dia da pessoa doente, assim procu-
rando reduzir o potencial de conflito relacionado com as incapaci-
dades crescentes. Para isso vão progressivamente negligenciando 
as suas próprias necessidades e os seus objetivos pessoais, e 
também negligenciando as necessidades dos outros membros da 
família – cônjuge, outros filhos, etc. Esta atitude faz sentido, e pode 
ser necessária, durante a fase mais aguda da doença. Porém, ao 
prolongar-se no tempo, esta forma de agir vai ocasionar uma si-
tuação de extrema sobrecarga e ressentimento para o próprio fa-
miliar cuidador, e acentuado prejuízo para os outros membros da 
família, com grande risco de deterioração das relações na família, 
e consequente risco de redução da rede social de apoio e da saúde 
mental e física de toda a família.   
Neste ponto, é importante salientar que todas estas respostas com-
portamentais dos familiares são as formas normais e compreensí-
veis como qualquer família lidaria com uma situação difícil de 
doença aguda. No caso da esquizofrenia, contudo, essas estraté-
gias acabam por não ser suficientes, e podem até tornar-se con-
traproducentes, dadas as características específicas da doença, e 
também atendendo à sua evolução prolongada (anderson et al., 
1986).  
Com efeito, os estudos das últimas décadas, a nível internacional, 
na área das intervenções psicoeducativas, mostram que a forma 
como a família age e responde perante os problemas pode efetiva-
mente influenciar, de forma positiva, o curso da doença e da vida 
da pessoa doente, para além de melhorar o nível de bem-estar de 
toda a família. E é nesse sentido que se introduz a última parte do 
workshop informativo, na qual são apresentados os objetivos gerais 
para a pessoa doente e família face à doença, particularmente após 
a crise psicótica, passando-se depois à apresentação de alguns 
princípios básicos de atuação com vista a que aqueles objetivos 
sejam atingidos.    
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Parte-se então do princípio de que o problema que traz todas aque-
las famílias ao workshop informativo, e ao Grupo Psicoeducativo 
Multifamiliar, não é «o doente com esquizofrenia», mas sim «a 
doença – a esquizofrenia» que, conforme o anteriormente visto, 
atinge de uma forma ou outra todos 
os membros da família. Por isso, os 
objetivos gerais a estabelecer diri-
gem-se igualmente a toda a família: 
regressar a um funcionamento, da 
pessoa doente e da família, o mais 
normal possível, e contribuir para 
interromper o ciclo de repetições 
dos episódios psicóticos. 
Mais especificamente no que res-
peita à pessoa doente, e após uma 
crise psicótica recente, deve ficar 
claro que o objetivo para o primeiro 
ano será evitar um novo episódio da 
doença, e consequente reinternamento, para que gradualmente a 
pessoa doente possa ir reassumindo os seus papéis dentro da família.  
Neste ponto deve-se salientar que, atendendo à fisiopatologia da 
doença, os primeiros 12 a 18 meses após um surto psicótico são 
especialmente críticos, devido à maior vulnerabilidade do cérebro 
em relação às situações de stress (Wood et al., 2006). Por isso é 
fundamental que tanto a pessoa doente como a sua família com-
preendam que, para além da medicação, devem procurar manter 
um ambiente calmo dentro da família, sem 
excessiva estimulação da pessoa doente, e 
sem outros objetivos mais ambiciosos no 
que respeita ao retomar das atividades nor-
mais fora da família, proporcionando-lhe as-
sim o tempo suficiente para que progressi-
vamente se torne mais tolerante face à 
estimulação e às exigências normais da vida.  
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Parte-se do princípio de que o problema 
que traz todas aquelas famílias ao workshop 
informativo, e ao Grupo Psicoeducativo 
Multifamiliar, não é «o doente com esqui-
zofrenia», mas sim «a doença – a esqui-
zofrenia» que atinge de uma forma ou 
outra todos os membros da família. Por 
isso, os objetivos gerais dirigem-se igual-
mente a toda a família: regressar a um 
funcionamento, da pessoa doente e da 
família, o mais normal possível, e contribuir 
para interromper o ciclo de repetições 
dos episódios psicóticos.

Atendendo à fisiopatologia da 
doença, os primeiros 12 a 18 
meses após um surto psicótico 
são especialmente críticos, de-
vido à maior vulnerabilidade do 
cérebro em relação às situações 
de stress. 



assim, só no segundo ano após a crise aguda deverá a pessoa 
doente ter como objetivo o regresso gradual à escola, ou ao traba-
lho, bem como ao seu funcionamento social normal. E apesar de 

esta estratégia de sub-estimulação inicial 
não garantir a 100% que a recorrência de 
uma nova crise seja evitada, ainda assim 
considera-se que qualquer forma de prolon-
gamento dos períodos de remissão da 
doença já terá, só por si, um efeito favorável 
nas perspetivas de recuperação da pessoa 
(anderson et al., 1986; Liberman & Kopelo-

wicz, 2002; McFarlane, 2002; Gonçalves-Pereira et al., 2006; zi-
pursky & agid, 2015). 
Neste aspeto, e no que respeita concretamente ao prognóstico da 
doença, os participantes do workshop informativo devem desde 
logo ficar com a noção de que existe uma grande diversidade de 
resultados, em função das características de cada caso. No entanto, 
e no pressuposto de que a pessoa doente consegue manter a me-
dicação e evitar a sobre-estimulação durante o período inicial de 
maior vulnerabilidade, procurando evitar a ocorrência de uma nova 
crise psicótica, os cenários possíveis são os seguintes: a) algumas 
pessoas doentes poderão voltar a parecer e agir como qualquer 
outra pessoa; b) outras pessoas doentes terão ainda alguns pro-
blemas ocasionais, mas progressivamente poderão vir a ser capazes 
de funcionar efetivamente do ponto de vista social; c) algumas 
pessoas doentes continuarão a requerer intervenção continuada e 
periódica; d) alguns doentes, embora relativamente poucos, man-
ter-se-ão, apesar de tudo, em crise constante, ou continuamente 
problemáticos, com grandes incapacidades, e dependendo quase 
completamente das suas famílias. 
Em todo o caso, o desafio fundamental para toda a família é procurar 
manter o delicado equilíbrio entre a estimulação excessiva e a esti-
mulação insuficiente, a fim de se evitar a recaída, mas ao mesmo 
tempo propiciando a recuperação do funcionamento social da pes-
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Assim, só no segundo ano após 
a crise aguda deverá a pessoa 
doente ter como objetivo o re-
gresso gradual à escola, ou ao 
trabalho, bem como ao seu fun-
cionamento social normal. 



soa doente. É nesse sentido que os 
profissionais de saúde poderão aju-
dar, partilhando com a família alguns 
princípios e técnicas que, com o de-
vido treino e acompanhamento atra-
vés do programa de intervenção psi-
coeducativa, se poderão mostrar 
muito úteis na gestão da doença no 
dia-a-dia da família.    
Nesta última parte do workshop in-
formativo passa-se então à apresen-
tação das Linhas de orientação para 
a Família atrás referidas, tendo em 
vista a criação de um ambiente calmo, mas não permissivo, sobre-
tudo durante os primeiros meses após a crise aguda: modificar ou 
reduzir temporariamente as expectativas da pessoa doente em rela-
ção a si própria, e da família em relação à pessoa doente - Dê tempo 
ao tempo, Resolva os problemas passo a passo, e Para já, não seja 
demasiado exigente; regular o nível de stress da família, evitando si-
tuações de conflito, interações múltiplas e simultâneas e estruturas 
de poder e regras pouco definidas - Mantenha a calma, Dê espaço 
aos outros e a si próprio, e Defina limites; evitar conflitos e criticismo 
entre os membros da família em geral, e dirigidos à pessoa doente 
em particular - Coisas que não consegue mudar, ignore, e Simplifique; 
melhorar a adesão à medicação e evitar as crises - Cumpra as indi-
cações do médico, Nada de drogas nem álcool, e Esteja atento aos 
primeiros sinais de recaída; enfim, 
aprender a viver com a doença e, 
apesar da doença, restabelecendo o 
mais rapidamente possível as rotinas 
familiares, procurando atingir os seus 
objetivos individuais, e mantendo-se 
em contacto com outros familiares e 
amigos - Faça a sua vida normal (an-
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O desafio fundamental para toda a família 
é procurar manter o delicado equilíbrio 
entre a estimulação excessiva e a estimu-
lação insuficiente, a fim de se evitar a re-
caída, mas ao mesmo tempo propiciando 
a recuperação do funcionamento social da 
pessoa doente. Os profissionais de saúde 
poderão ajudar, partilhando com a família 
alguns princípios e técnicas que, com o 
devido treino e acompanhamento através 
do programa de intervenção psicoeducativa, 
se poderão mostrar muito úteis na gestão 
da doença no dia-a-dia da família.   

Aprender a viver com a doença e, apesar 
da doença, restabelecendo o mais rapi-
damente possível as rotinas familiares, 
procurando atingir os seus objetivos indi-
viduais, e mantendo-se em contacto com 
outros familiares e amigos - Faça a sua 
vida normal.



derson et al., 1986; McFarlane et al., 2002:124; tradução de Brito e 
Pio-abreu, 2007 – apêndice 1).   
ainda durante esta última parte do workshop informativo apresen-
tam-se também as principais técnicas de comunicação, que depois 
serão treinadas ao longo das sessões de grupo (anderson et al., 
1986; Falloon et al., 2002; Gonçalves-Pereira et al., 2006; torrey, 
2006). Começa-se por se salientar a importância da clareza e sim-
plicidade da comunicação na família, evitando-se a ideia comum 

de que os outros elementos da fa-
mília conseguem «ler os nossos pen-
samentos», ou saber de antemão 
aquilo que queremos ou pensamos, 
sem que precisemos de lhes dizer. 
Nesse sentido, conforme o apêndice 
5, destaca-se a necessidade de, na 
família e também nos outros contex-
tos de vida, se valorizar, enfatizar e 
verbalizar os aspetos positivos e os 

comportamentos que apreciamos nas outras pessoas – expressar 
sentimentos agradáveis - pelo seu efeito benéfico nas interações e 
no ambiente emocional em geral.  
são também explicadas as vantagens de os pedidos na família se-
rem feitos de forma específica e direta, definindo claramente as ta-
refas pretendidas – fazer um pedido positivo - em vez de apenas 
serem lançadas múltiplas sugestões em simultâneo ou de forma 
impessoal. Esta abordagem é especialmente necessária em relação 
às pessoas doentes, na fase de maiores dificuldades cognitivas, 
mas também por princípio nos vários contextos, visto evitar os fre-
quentes conflitos resultantes de perceções e expectativas diversas 
acerca das situações. 
um outro tópico imprescindível nas técnicas de comunicação rela-
ciona-se com o desenvolvimento da capacidade de expressar sen-
timentos desagradáveis, ou seja, abordar situações de discordância, 
ou mesmo negativas, mas de forma adequada e construtiva, sem 
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Destaca-se a necessidade de, na família 
e também nos outros contextos de vida, 
se valorizar, enfatizar e verbalizar os 
aspetos positivos e os comportamentos 
que apreciamos nas outras pessoas – ex-
pressar sentimentos agradáveis - pelo 
seu efeito benéfico nas interações e no 
ambiente emocional em geral.



gerar stress adicional, e procurando em conjunto encontrar meios 
de resolver o problema em causa. Neste sentido, torna-se também 
necessário explicitar a técnica da escuta ativa, que é fundamental 
para que os diversos interlocutores entendam os pontos de vista 
uns dos outros, e assim se estabeleçam as bases para a resolução 
dos problemas.     
introduz-se assim a denominada técnica de resolução de Proble-
mas que, pela sua estrutura, facilita a organização do raciocínio 
sobre as diversas situações, não apenas no estrito sentido de re-
solver problemas, mas também no sentido mais alargado e positivo 
de atingir objetivos. Durante o workshop são então sucintamente 
apresentados os passos básicos da técnica: identificar o problema 
ou objetivo, enunciar várias soluções possíveis, discutir as soluções 
enunciadas, escolher a «melhor» solução, definir um plano de ação 
e implementá-lo, e por fim rever os resultados obtidos, identificando 
as possíveis falhas no plano e, se necessário, reiniciando o processo 
de análise da situação. 
atendendo às alterações na atenção seletiva, típicas na esquizo-
frenia devido ao aumento da excitabilidade neuronal, e também re-
sultantes da diminuição da capacidade integrativa do córtex frontal, 
a pessoa doente sente dificuldades acrescidas em manter a atenção 
necessária para executar as tarefas e para resolver problemas ou 
atingir objetivos (Marques-teixeira, 2003). Daí a importância do 
treino da técnica de resolução de problemas, já que esta técnica 
contribui para abrandar o ritmo do processo de tomada de decisão 
e planeamento, dando assim tempo 
às pessoas para organizarem me-
lhor o seu pensamento, sem no en-
tanto exigir demasiado da memória 
a curto prazo, uma vez que todos 
os passos do raciocínio deverão ser 
explicitados e escritos (McFarlane 
et al., 2002). Por todos estes moti-
vos, o treino e aplicação da técnica 
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Atendendo às alterações na atenção se-
letiva, típicas na esquizofrenia devido ao 
aumento da excitabilidade neuronal, e 
também resultantes da diminuição da ca-
pacidade integrativa do córtex frontal, a 
pessoa doente sente dificuldades acrescidas 
em manter a atenção necessária para 
executar as tarefas e para resolver pro-
blemas ou atingir objetivos. 



de resolução de problemas é a base de or-
ganização e trabalho da maioria das sessões 
dos Grupos Psicoeducativos Multifamiliares, 
como adiante será explicado.  
o workshop informativo conclui-se então in-
formando os participantes de que esta téc-
nica será utilizada durante a maioria das ses-

sões de grupo seguintes para que, tendo em conta as situações 
concretas dos vários elementos do grupo, se vão explorando formas 

alternativas de lidar com alguns dos proble-
mas mais frequentes, como os relacionados 
com o isolamento social, por exemplo, re-
sultante do afastamento dos colegas e ami-
gos devido à doença prolongada, bem como 
da falta de atividades ocupacionais e siste-
mas de apoio fora da família.  
a este respeito, a aplicação da técnica de 
resolução de problemas deve visar igual-
mente, e a seu tempo, o desenvolvimento 

progressivo das competências sociais, e se possível de trabalho, 
da pessoa doente, para além de sempre orientar os esforços de 
toda a família para a diversificação de atividades e contactos, assim 
contribuindo para o alargamento da sua rede social de apoio.  
É de notar que a apresentação dos conteúdos deste workshop in-
formativo, embora respeitando as temáticas sugeridas, deve no 
entanto ser ajustada em função das características e necessidades 
específicas das pessoas que constituem o grupo, nomeadamente 
através da acentuação específica de um ou outro tópico, bem 
como dos exemplos utilizados para ilustrar as diversas situações. 
Pelos mesmos motivos, alguns conteúdos poderão mais tarde ser 
retomados, revistos ou atualizados nas sessões de grupo, que ser-
virão também para a consolidação e aplicação prática dos conhe-
cimentos adquiridos durante o workshop.  
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O treino e aplicação da técnica 
de resolução de problemas é a 
base de organização e trabalho 
da maioria das sessões dos Gru-
pos Psicoeducativos Multifami-
liares.

Esta técnica será utilizada durante 
a maioria das sessões de grupo 
seguintes para que, tendo em 
conta as situações concretas 
dos vários elementos do grupo, 
se vão explorando formas alter-
nativas de lidar com alguns dos 
problemas mais frequentes.



Este será então concluído com um espaço para questões dos par-
ticipantes, e também com a avaliação desta etapa da intervenção, 
através do pedido da sua opinião escrita - aspetos positivos, ne-
gativos e sugestões - acerca da forma como os conteúdos trans-
mitidos terão correspondido às suas expectativas, interesses e ne-
cessidades (apêndice 8).   
 
 
2.3.3 - Sessões regulares de grupo 
após as reuniões individuais para contacto, avaliação e estabele-
cimento de relação com cada uma das famílias e cada um dos 
seus membros, e tendo-se depois disso realizado o workshop in-
formativo, dá-se então início às sessões de grupo, que juntam as 6 
ou 8 famílias participantes, incluindo as pessoas doentes sempre 
que possível, e que são dirigidas pelos dois profissionais que tra-
taram das etapas anteriores da intervenção.  
as sessões de grupo realizam-se quinzenalmente durante o primeiro 
ano, tendo cada uma a duração de cerca de 1 hora e meia, com 
objetivos definidos a priori, mas adequados às características cul-
turais, às necessidades e aos problemas emergentes no grupo. No 
seu conjunto o programa do Grupo Psicoe-
ducativo Multifamiliar terá uma duração mí-
nima de 12 meses, devendo idealmente pro-
longar-se até aos 24 ou 36 meses (com 
reuniões mensais ou bimensais), a fim de 
permitir resultados mais evidentes ao nível 
do funcionamento social da pessoa doente 
e do bem-estar da família. Na prática, as famílias são convidadas a 
participar enquanto entenderem que o programa lhes está a ser 
benéfico (McFarlane, 2002).  
as sessões devem decorrer num horário fixo, regular e definido em 
função da disponibilidade da maioria dos elementos do grupo e 
dos profissionais. a sala para reunião deve localizar-se, sempre 

GruPos PsiCoEDuCatiVos MuLtiFaMiLiarEs (GPMF)

125

Na prática, as famílias são con-
vidadas a participar enquanto 
entenderem que o programa 
lhes está a ser benéfico.



que possível, na área geográfica de residência da maioria dos par-
ticipantes – no centro de saúde, na junta de freguesia, na igreja, 
em instalações escolares ou noutro espaço comunitário adequado. 
Deve-se evitar a escolha de espaços claramente associados a ser-
viços psiquiátricos, a fim de minimizar o estigma habitualmente as-
sociado aos mesmos. 
No caso de muitas das famílias participantes terem de se deslocar 
grandes distâncias ou com difíceis acessos, as sessões podem 
ser organizadas de forma rotativa em vários locais, com uma dura-
ção de 2 horas (com intervalo a meio), e com uma frequência 
mensal logo no primeiro ano. Neste caso, porém, estas sessões 
devem ser complementadas através de, pelo menos, um contacto 
telefónico com cada família, por parte dos profissionais, no período 
entre uma e outra sessão (McFarlane, 2002).   
tal como para o workshop informativo, a sala onde se realizam as 
sessões de grupo deve ter um pequeno espaço com bebidas (água, 
sumos, infusões) e alimentos ligeiros, para onde os participantes 
são encaminhados no início e no final das sessões, e onde serão 
passados alguns minutos com o objetivo de promover e treinar a 
conversação leve e informal, bem como a interação entre os parti-
cipantes.  
Em continuação do que foi anteriormente referido a propósito do 
workshop informativo, os profissionais devem desempenhar o papel 
de anfitriões competentes, fazendo no início da sessão as apre-
sentações que forem necessárias, e conduzindo as conversas para 
assuntos interessantes e pessoais – como trabalho, atividades de 
lazer, programas de televisão ou desporto, férias, etc.  
ao contrário do que se preconiza para o workshop, nas sessões 
de grupo as cadeiras e mesas devem ser dispostas em círculo, ou 
ficando as pessoas sentada à volta de uma mesa grande, a fim de 
facilitar o contacto visual entre os participantes. No entanto, e logo 
desde o início das sessões de grupo, os profissionais devem infor-
mar os participantes de que, durante o decorrer da sessão, podem 
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sempre sentir-se à vontade para se levantarem, irem buscar alguma 
coisa para beber, irem à casa de banho ou saírem quando sentirem 
que precisam, o que pode ser especialmente necessário no caso 
das pessoas com esquizofrenia, devido aos seus sintomas, ou pela 
sua menor capacidade de concentração e de tolerância a situações 
de interação social (McFarlane, 2002).  
o formato das duas primeiras sessões de grupo com as famílias é 
bastante diferente do das sessões seguintes dado que, e atendendo 
aos princípios subjacentes aos Grupos Psicoeducativos Multifami-
liares, os seus objetivos específicos são os seguintes: 1 - dar opor-
tunidade para as pessoas se conhecerem independentemente dos 
efeitos da doença mental nas suas vidas; 2 - construir a identidade 
do grupo e um sentido de interesses mutuamente partilhados antes 
de se iniciar a discussão de assuntos clínicos e reabilitação; 3 - es-
tabelecer rapidamente um sentimento de parceria entre os partici-
pantes, promovendo o apoio social entre as famílias; 4 - dar às 
pessoas doentes e seus familiares a oportunidade de readquirirem 
ou praticarem as competências sociais que possam estar reduzidas 
em resultado do natural isolamento provocado pela doença, ou da 
situação de stress prolongado (McFarlane, 2002). 
assim, e concretamente no que respeita à primeira sessão com o 
grupo de doentes e suas famílias, o objetivo principal é que as fa-
mílias se conheçam umas às outras em aspetos comuns da vida 
de todas as pessoas, e que descubram interesses, assuntos e gos-
tos comuns, e que todos fiquem com a melhor impressão possível 
uns dos outros. Para isso, e depois dos minutos iniciais à volta da 
mesa das bebidas, os profissionais dão início à sessão formal, e 
explicam que, sendo a primeira vez que o grupo contacta mais di-
retamente, convém que cada um se apresente brevemente. Mas 
pede-se aos participantes para que nesta primeira reunião procurem 
referir-se apenas a aspetos interessantes e agradáveis da sua vida, 
que as outras pessoas vejam como positivos, contrariando assim 
a tendência normal para centrar toda a conversação sobre a doença 
ou sobre as dificuldades da vida.  
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os profissionais começam por se apresentar, dando o exemplo so-
bre os tópicos pretendidos: onde vivem, onde nasceram e cresce-
ram, onde trabalham ou o que fazem habitualmente, o que gostam 
e o que não gostam, últimos filmes que viram, planos para férias, 
etc. a apresentação de cada pessoa não deverá exceder os 5 mi-
nutos, para que todos os elementos do grupo possam participar. 
No caso dos elementos menos participativos do grupo, os profis-
sionais devem ajudar, fazendo perguntas sobre alguns dos tópicos 
propostos.  
No final, os profissionais agradecem a participação de todos, sa-
lientam alguns dos aspetos comuns entre os participantes, e apre-
sentam brevemente os objetivos das próximas sessões. Esta pri-
meira sessão conclui-se com cerca de 10 minutos de socialização 
à volta da mesa das bebidas, para interações informais entre os 
participantes. 
o objetivo principal da segunda sessão de grupo é ajudar os parti-
cipantes a explicitar e partilhar a experiência pessoal sobre o que 
têm em comum - terem esquizofrenia ou terem um familiar com a 
doença. assim, e depois dos minutos informais com que todas as 
sessões se iniciam, os profissionais propõem aos participantes que 
nesta sessão cada um fale brevemente de como a doença mental 
afetou a sua vida, cada um apresentando o seu ponto de vista 
(como doente, pai, mãe, irmão, etc.).  
Mais uma vez os profissionais devem começar por dar o exemplo, 
relatando algo da sua experiência profissional ou pessoal, ou sobre 
como se interessaram pela área da saúde mental. Durante os relatos 
dos participantes, que novamente devem ser limitados no tempo 
(máximo de 5 minutos cada), os profissionais devem procurar que 
as intervenções não se centrem demasiado em queixas acerca do 
sistema de saúde ou sobre alguma instituição em particular, de-
vendo então dar a indicação de que tais experiências serão anali-
sadas em outra ocasião, eventualmente fora do grupo, a fim de se 
procurar resolver a situação exposta.  
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Depois de todos terem falado, os profissionais agradecem nova-
mente a participação, mais uma vez salientando uma ou outra si-
milaridade entre as várias experiências relatadas. segue-se a ex-
plicação da estrutura das próximas reuniões, indicando que se 
destinarão basicamente a contribuir para resolver problemas idên-
ticos aos que nesta sessão foram expostos.  
assim, com esta segunda sessão de grupo pretende-se que, por 
um lado, ao se ouvirem uns aos outros, tanto as pessoas com es-
quizofrenia como os seus familiares, todos se apercebam de como 
as suas experiências, dificuldades e interesses são afinal seme-
lhantes aos das outras pessoas, com quem assim se sentirão mais 
à vontade para partilhar sentimentos e emoções. Por outro lado, 
porém, pretende-se igualmente deixar os participantes com uma 
nota de optimismo e esperança em relação à possibilidade de, 
através da continuação das sessões do Grupo Psicoeducativo, 
efetivamente melhorarem a sua forma de lidar com os problemas 
relacionados com a doença.  
De facto, com esta estrutura do Grupo Psicoeductivo Multifamiliar 
procura-se evitar o que é comum acontecer noutras abordagens, e 
nomeadamente nos grupos de ajuda mútua não dirigidos, em que 
os participantes se sentem insatisfeitos, e acabam por desistir, pelo 
facto de as sucessivas reuniões de grupo basicamente consistirem 
na partilha de experiências e emoções. tais abordagens geram 
elevados níveis de emocionalidade, mas com baixos níveis de pro-
dutividade, visto raramente conseguirem contribuir de forma efetiva 
para a resolução dos problemas concretos das pessoas (McFarlane, 
2002).  
Esta segunda sessão conclui-se, como será a regra em todas as 
sessões, com cerca de 10 minutos para socialização, que deverá 
ser orientada pelos profissionais no sentido de incidir sobre tópicos 
concretos, como planos para o fim-de-semana, futebol, últimos fil-
mes, planos para férias, etc. o objetivo desta componente é, no 
início e no final de cada sessão, proporcionar às pessoas doentes 
e seus familiares a oportunidade de readquirem ou praticarem a 
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«arte de conversar socialmente», assim aumentando a confiança 
necessária para os contactos interpessoais no dia-a-dia (McFarlane, 
2002).  
quanto às sessões de grupo seguintes, a sua estrutura é global-
mente orientada para a aplicação da técnica de resolução de pro-
blemas, ao mesmo tempo contribuindo para que o grupo consolide 
e aplique os conhecimentos adquiridos sobre a doença e o seu 
tratamento, e para que se vão treinando as técnicas de comunica-
ção, bem como a aplicação das Linhas de orientação para a Família 
nas várias situações que vão surgindo.  
assim, e após o período inicial de conversa informal, os profissionais 
questionam os participantes, um por um, acerca dos acontecimen-
tos mais significativos na sua vida, ou na família, nas semanas an-
teriores, procurando dessa forma identificar as áreas problemáticas 
ou as necessidades de apoio. À medida que cada um dos elemen-
tos do grupo vai expondo a sua situação, os profissionais vão re-
gistando o que é dito, e poderão oferecer sugestões baseadas nas 
Linhas de orientação para a Família, ou qualquer outra indicação 
concreta, desde que possa ser dada de forma breve. Esta parte da 
sessão não deverá demorar mais do que 30 ou 40 minutos.  
Depois de ouvirem todos os elementos do grupo, os profissionais 
devem decidir acerca do tópico que será tratado durante a sessão, 
explicitando perante o grupo os critérios de prioridade que tiveram 
em conta: qualquer relato ou situação sugestiva de exacerbação 
de sintomas, real ou potencial, com vista à prevenção das recaídas; 
situações que envolvam possíveis ameaças à segurança e integri-
dade das pessoas; problemas com a medicação ou abuso de subs-
tâncias; acontecimentos de vida especiais (tanto negativos como 
positivos); desentendimentos ou conflitos que requeiram ajuda ex-
terna para serem resolvidos.  
Em alguns casos, a situação pode requer uma intervenção fora do 
grupo, especialmente se envolver questões mais sensíveis ou de 
confidencialidade, devendo então dar-se essa informação simples 

GruPos PsiCoEDuCatiVos MuLtiFaMiLiarEs: ENsiNar E aPrENDEr a ViVEr CoM a EsquizoFrENia

130



ao grupo. Em todos os restantes casos, porém, será sempre útil 
que todo o grupo participe, dado que as situações que surgirem 
serão usadas pelos profissionais como pretexto para o grupo exer-
citar a aplicação dos vários conhecimentos e técnicas, tendo em 
vista a redução do stress e do ambiente de criticismo e emociona-
lidade, para além do treino da técnica de resolução de problemas 
propriamente dita.  
a escolha do problema a abordar, ou do objetivo a atingir, em cada 
sessão de grupo deverá também ter em conta o seu grau de com-
plexidade, bem como os objetivos pessoais enunciados pelos par-
ticipantes durante as entrevistas individuais. Neste sentido, e es-
pecialmente nos primeiros meses da intervenção, deverá ser evitada 
a abordagem de problemas já muito antigos ou muito complexos, 
a menos que possam ser desdobrados e resolvidos por partes. 
Neste caso, e apesar de as pessoas naturalmente esperarem que 
as coisas melhorem depressa, os profissionais têm de relembrar 
repetidamente os princípios das Linhas de orientação para a Fa-
mília: Dar tempo ao tempo, Manter a calma, Definir limites, simpli-
ficar, Resolver os problemas passo a passo (McFarlane, 2002).    
assim, no início do grupo os profissionais deverão começar por 
selecionar problemas ou objetivos a atingir mais simples, para que 
os participantes aprendam a utilizar o método, adquiram confiança 
uns nos outros, e sintam que progressivamente vão atingindo bons 
resultados.  
É também importante explicar ao grupo que, embora o problema 
ou objetivo escolhido para aquele dia não diga diretamente respeito 
a todas as pessoas do grupo, ainda assim é possível que algo 
idêntico lhes tenha acontecido, ou venha a acontecer no futuro, 
pelo que será sempre útil a participação de todos no processo. 
além disso, os profissionais devem assegurar-se de que, ao longo 
das várias sessões, se chegue a abordar pelo menos uma situação 
específica de cada um dos participantes, seja um problema con-
creto colocado durante as sessões, ou um dos objetivos pessoais 
identificados na entrevista inicial e individual. 
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após a seleção do problema ou objetivo a atingir na sessão de 
grupo, dentre os apresentados pelos vários participantes, ou dentre 
os previamente identificados pelos profissionais, estes convidam o 
grupo a que, como um todo, contribua para a sua resolução, que 
será assim o aspeto central da sessão, e se desenvolverá durante 
cerca de 45 minutos. serão então percorridas as diversas etapas 
da técnica de resolução de problemas, em que todos os partici-
pantes participarão, ao mesmo tempo anotando os aspetos fun-
damentais na folha previamente fornecida pelos profissionais (apên-
dice 6). 
Começa-se com a definição do problema ou objetivo a atingir, e o 
grupo deve desde logo ser alertado para a complexidade desta 
etapa e para as suas implicações em todo o processo, pois será 
em grande medida determinante para o resultado final do processo. 
Para esta etapa todos são chamados a contribuir, sob orientação 
dos profissionais, e sobretudo pondo em prática a «escuta ativa», 
de forma a focar melhor a natureza do problema, procurando captar 
o «aqui e agora» da forma como ele é percecionado por cada uma 
das pessoas envolvidas, e também tendo em atenção os estilos 
individuais de coping (Vallina Fernández & Lemos Giráldez, 2000). 
assim que o problema ou objetivo tiver sido definido, com precisão 
e de forma operacional, em termos que são aceites pelos membros 
da família em causa, é registado por escrito num quadro, e nas fo-
lhas distribuídas. 
segue-se a inventariação das soluções possíveis, e cada elemento 
do grupo é convidado a propor uma ação que lhe pareça útil para 
resolver o problema, ou atingir o objetivo que foi definido. todas as 
ideias são registadas por escrito, sem discussão prévia ou comen-
tários, mesmo que algumas possam, à primeira vista, parecer menos 
apropriadas. só depois de todos terem formulado a sua sugestão 
é que se iniciará a fase de análise das vantagens e desvantagens 
(uma vantagem e uma desvantagem para cada proposta de solu-
ção), que serão igualmente registadas.  
Procede-se então à seleção da proposta de solução, ou combina-
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ção de soluções, que é feita pela(s) pessoa(s) diretamente afetada(s) 
pelo problema, ou cujo objetivo se pretende atingir. Nesta fase do 
processo, é habitual que, face a uma longa lista de possibilidades 
de solução, a pessoa decida, de forma rápida e mais ou menos ar-
bitrária, focar-se de imediato em apenas duas ou três soluções, a 
fim de simplificar o processo de decisão. Com isto poderão estar a 
ser eliminadas propostas que até poderiam ser mais vantajosas, e 
este facto deve depois ser salientado ao grupo, sobretudo para 
que não se instale um espírito de desânimo, caso a solução esco-
lhida não venha a mostrar-se bem-sucedida. Pode também acon-
tecer que a pessoa ou família a quem se refere o problema, ou ob-
jetivo a atingir, pareça de alguma forma estar a resistir ou a dificultar 
o processo, sendo nesse caso importante que os profissionais vol-
tem atrás e verifiquem, com as pessoas envolvidas, se o problema 
ou objetivo terá sido de facto bem definido na fase inicial. 
termina-se com a elaboração do plano de intervenção, em que os 
profissionais ajudam o grupo a decompor a proposta selecionada 
e transformá-la num plano de ação detalhado, cujos componentes 
serão discutidos com as pessoas envolvidas, com atribuição de 
tarefas específicas a cada um dos membros da família. também 
os profissionais, e eventualmente também outros elementos do 
grupo, poderão ser incluídos no plano, especialmente no sentido 
de, nos dias seguintes, e através de um telefonema ou outro tipo 
de contacto, procurarem inteirar-se acerca dos progressos feitos, 
ou oferecerem apoio adicional, como acompanhar a pessoa a uma 
entrevista ou outra atividade. Neste sentido, procura-se que cada 
vez mais pessoas se sintam envolvidas e responsabilizadas na 
prossecução dos objetivos definidos e na resolução progressiva 
dos problemas (McFarlane, 2002; Falloon et al., 2002; Gonçalves-
Pereira, Xavier & Fadden, 2007). Depois de todos os passos do 
plano estarem clarificados, devem também ser registados por todo 
o grupo. 
os profissionais concluem a aplicação da técnica de resolução de 
problemas agradecendo a todo o grupo pelo esforço e pela ajuda, 
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informam que na próxima sessão será feita a avaliação dos resul-
tados do plano agora delineado, seguida da aplicação da técnica 
de resolução de problemas a uma nova situação, e encerram a 
sessão com os habituais minutos para conversa informal. 
Na sessão seguinte, os profissionais deverão começar por perguntar 
às pessoas envolvidas como decorreu a implementação do plano – 
que passos conseguiram completar, que aspetos do plano resulta-
ram bem, e quais é que não resultaram tão bem, assim como o tipo 
de dificuldades encontradas. Em qualquer caso, os profissionais 
devem elogiar todos os esforços das pessoas envolvidas, e salientar 
os progressos feitos (McFarlane, 2002; Falloon et al., 2002; Gonçal-
ves-Pereira, Xavier & Fadden, 2007). Podem sugerir formas de se 
continuar a implementar o plano, eventualmente utilizando uma so-
lução alternativa, ou pedindo às outras famílias sugestões de outras 
propostas que, nos seus casos particulares, e em problemas seme-
lhantes, tenham produzido bons resultados. Este tipo de generali-
zação tem a vantagem de reduzir a sensação de que aquela pessoa 
ou família é a única que tem aquela deficiência ou dificuldade em 
particular, e nesse sentido contribuir para reduzir o seu natural mal-
estar. No caso de a implementação do plano não ter sido, de todo, 
bem-sucedida, os profissionais poderão sugerir uma pausa em re-
lação à abordagem em grupo do problema em causa, procurando 
outros meios, ou outros profissionais, para ajuda na sua resolução.    
Com efeito, para estas sessões de grupo, poderão ocasionalmente 
ser convidados a participar outros profissionais, para ajuda e infor-
mação acerca de alguns aspetos específicos relacionados com a 

doença ou com recursos comunitá-
rios de apoio, sendo disso dado co-
nhecimento prévio ao grupo. 
Desta forma, no modelo dos Grupos 
Psicoeducativos Multifamiliares, pro-
cura-se utilizar e treinar a técnica de 
resolução de problemas em situa-
ções concretas do dia-a-dia das 
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pessoas doentes e famílias, para que progressivamente se vão 
sentindo mais habilitadas a lidar com as situações relacionadas 
com a doença.  
assim, durante o primeiro ano após a crise psicótica, o objetivo prin-
cipal é envidar todos os esforços no sentido de prevenir as recaídas, 
identificando e aprendendo a lidar com as situações de risco, e me-
lhorando a adesão ao tratamento farmacológico.  
a partir do segundo ano de intervenção, ou quando a pessoa 
doente se encontra estabilizada do 
ponto de vista clínico, as situações 
selecionadas para aplicação da téc-
nica de resolução de problemas 
passarão a visar o seu progresso 
em termos de funcionamento social, 
tanto no sentido de uma crescente 
autonomia nas atividades de vida 
diária, como na procura da conse-
cução dos seus objetivos pessoais, 
incluindo os que se relacionam com 
a ocupação útil e regular, como es-
tudante, no trabalho ou em outra 
forma de participação comunitária 
(McFarlane, 2002; sutton, 2004; 
Wood et al., 2006; ornelas, 2008; 
Kuon & Choi, 2009; Weissman, 
2009). 
Pode também ser útil dedicar algu-
mas sessões de grupo a rever ou 
consolidar alguns aspetos específi-
cos tratados no workshop informativo, como técnicas de comuni-
cação ou aspetos relativos à medicação. além disso, algumas ses-
sões poderão também consistir em celebrações de aniversários ou 
épocas festivas, ou relacionadas com êxitos obtidos por algum 
dos membros do grupo.  
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Especialmente durante as sessões dos primeiros meses, é funda-
mental que os profissionais proporcionem ao grupo uma sólida 
sensação de estrutura, estabilidade e previsibilidade, a fim de 
reduzir o stress das famílias e favorecer a coesão do grupo. isto 
significa que deverão ser eles a definir claramente os objetivos de 

cada sessão, e a conduzi-la com segurança, 
baseados nos seus conhecimentos e expe-
riência profissional de trabalho com pessoas 
com esquizofrenia. Nesse sentido convém 
que, quando necessário, se interponham en-
tre as várias famílias, sendo os profissionais 
que iniciam, conduzem, controlam e, em al-
guns casos, traduzem as interações entre 
os participantes. um tal tipo de intervenção, 
assim dirigindo o funcionamento o grupo, 
visa prevenir eventuais «curto-circuitos», po-

dendo mostrar-se necessário bloquear eventuais manifestações 
emocionais mais extremas, ou de negatividade e criticismo, por 
parte de algum dos participantes.  
É tmbém fundamental que se evitem quaisquer manifestações de 
culpabilização, dos familiares ou das pessoas doentes, cabendo 
sempre aos profissionais salientar o valor intrínseco dos sentimentos 
e das perceções de cada pessoa, mas ajudando a contextualizar 
os vários comportamentos na sua relação com os efeitos da 
doença. Neste aspeto é imprescindível uma abordagem sempre 
positiva e de genuína compreensão das dificuldades e limitações 
de cada pessoa (doente ou familiar), enfatizando-se sempre as in-
tenções fundamentalmente benévolas das pessoas, ainda que por 
vezes, e basicamente por falta de conhecimentos, as suas ações 
não conduzam aos resultados desejados (Vallina Fernández & Le-
mos Giráldez, 2000; McFarlane, 2002).  
No decurso de todo o processo psicoeducativo com o grupo de 
doentes e familiares, os profissionais devem explicitamente prestar 
atenção a cada uma das pessoas que fala, e agradecer cada inter-
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Especialmente durante as ses-
sões dos primeiros meses, é 
fundamental que os profissionais 
proporcionem ao grupo uma só-
lida sensação de estrutura, es-
tabilidade e previsibilidade, a 
fim de reduzir o stress das fa-
mílias e favorecer a coesão do 
grupo. 



venção, ao mesmo tempo procurando que cada pessoa fale na sua 
vez, não permitindo interrupções por parte dos outros elementos, 
conversas laterais, monopolização 
da atenção, ou a frequente situação 
em que os familiares tendem a falar 
em vez da pessoa doente. Com 
efeito, e em relação aos membros 
menos participativos, os profissio-
nais devem incentivá-los de forma 
gentil, fazendo-lhes perguntas e en-
corajando-os a expressarem-se.  
Em todos os casos, os profissionais 
devem procurar fazer com que as 
pessoas se sintam reconhecidas e valorizadas nos seus sentimentos 
e na sua forma de percecionar a realidade, sempre que possível 
num ambiente ligeiro e bem-humorado. É também importante que 
as sessões decorram num ritmo moderado, para que os partici-
pantes tenham tempo de absorver a informação necessária para a 
reestruturação cognitiva que se pretende (Vallina Fernández & Le-
mos Giráldez, 2000; Lawrie, 2001; McFarlane, 2002). assim, e em 
todos os momentos, os profissionais devem, sobretudo, agir como 
role-models, demonstrando pelo seu próprio exemplo como res-
ponder às várias situações de forma a reduzir o stress do ambiente 
(McFarlane, 2002). 
Com o decorrer do tempo, porém, e à medida que os participantes 
se vão familiarizando uns com os outros, e interiorizando os conhe-
cimentos adquiridos e as novas competên-
cias de comunicação e de resolução e de 
problemas, os profissionais passarão a de-
sempenhar um papel cada vez menos ativo 
nas sessões, funcionando sobretudo como 
catalisadores do grupo. a sua intervenção 
mais ativa será apenas necessária em even-
tuais situações de crise ou impasse, mas de-
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É imprescindível uma abordagem sempre 
positiva e de genuína compreensão das 
dificuldades e limitações de cada pessoa 
(doente ou familiar), enfatizando-se sempre 
as intenções fundamentalmente benévolas 
das pessoas, ainda que por vezes, e basi-
camente por falta de conhecimentos, as 
suas ações não conduzam aos resultados 
desejados 

Em todos os casos, os profis-
sionais devem procurar fazer 
com que as pessoas se sintam 
reconhecidas e valorizadas nos 
seus sentimentos e na sua forma 
de percecionar a realidade, sem-
pre que possível num ambiente 
ligeiro e bem-humorado. 



vendo logo remeter-se para segundo 
plano quando as competências das 
famílias se revelam suficientes para 
lidar com as situações e manter a di-
nâmica do grupo (Gonçalves-Pereira, 
Xavier & Fadden, 2007). 
assim, e também em virtude da es-
trutura e forma de organização dos 
GPMF, este tipo de intervenção psi-
coeducativa familiar mostra-se mais 
resiliente e menos vulnerável a even-
tuais faltas ou substituição dos pro-
fissionais, bem como à saída de al-
gum dos elementos das famílias 
participantes.  
além do mais, e visto que o modelo 
dos GPMF prevê a continuação da 
intervenção psicoeducativa durante 
pelo menos dois anos, este tipo de 
intervenção resulta numa correção 
específica do problema do isola-

mento social que tipicamente atinge estas famílias, assim contri-
buindo para a continuidade do tratamento, e possibilitando o tão 
necessário apoio a longo prazo (Lehman, steinwachs et al., 1998; 
McFarlane, 2002; Gonçalves-Pereira et al., 2006). 
 
 
2.3.4 - Outros contactos  
Especialmente nos primeiros meses da intervenção, podem ser ne-
cessários outros tipos de contacto dos profissionais com os ele-
mentos do grupo, por iniciativa dos profissionais ou por solicitação 
da pessoa com esquizofrenia ou dos seus familiares. Estes con-
tactos podem ser telefónicos, por correio electrónico ou através de 
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Com o decorrer do tempo, porém, e à me-
dida que os participantes se vão familiari-
zando uns com os outros, e interiorizando 
os conhecimentos adquiridos e as novas 
competências de comunicação e de reso-
lução e de problemas, os profissionais 
passarão a desempenhar um papel cada 
vez menos ativo nas sessões, funcionando 
sobretudo como catalisadores do grupo. 

Visto que o modelo dos GPMF prevê a 
continuação da intervenção psicoeducativa 
durante pelo menos dois anos, este tipo 
de intervenção resulta numa correção es-
pecífica do problema do isolamento social 
que tipicamente atinge estas famílias, 
assim contribuindo para a continuidade 
do tratamento, e possibilitando o tão ne-
cessário apoio a longo prazo.



reunião, individual ou unifamiliar, conforme os casos, e podem visar 
o esclarecimento de algum aspeto isolado ou dúvida específica, 
ou mesmo a abordagem de algum problema que a família ou pessoa 
em causa não se sinta à-vontade para tratar no grupo, ou que o 
profissional entenda que precisará de ser tratado a nível individual. 
tais situações consideram-se úteis para o desenvolvimento da re-
lação pessoal de confiança e colaboração entre o profissional e 
cada um dos participantes do grupo, mas por outro lado devem 
progressivamente ser evitadas, a fim de favorecer o mais possível 
o trabalho, a confiança e a colaboração dentro do grupo (McFarlane, 
2002; Gonçalves-Pereira et al., 2006).  
além disso, os profissionais devem organizar regularmente, cada 6 
ou 12 meses, uma reunião individual com cada um dos elementos 
do grupo para ponto da situação e avaliação dos progressos feitos, 
sobretudo em relação aos objetivos pessoais delineados, e tomando 
como termo de comparação os dados obtidos e registados na ava-
liação anterior. também estes momentos servirão para consolidar 
a relação individual de confiança entre os participantes e os profis-
sionais, que deverão sempre reforçar todos os esforços realizados, 
e elogiar os membros da família pelos progressos conseguidos, 
ainda que aparentemente mínimos (Falloon et al., 2002). Esta revisão 
é também importante porque fornecerá algumas das informações 
necessárias para que as sessões de grupo continuem a ser orien-
tadas de forma produtiva, e indo ao encontro das necessidades 
particulares das pessoas doentes e das famílias.   
Neste sentido, considera-se igualmente desejável que, no fim de 
cada uma das sessões de grupo, cada participante possa expressar 
individualmente as suas impressões acerca da sessão (aspetos 
positivos, negativos e sugestões), por escrito, e em folha que de-
volverá na sessão seguinte (CNrssM, 2007). alguns dos aspetos 
referidos por cada pessoa poderão suscitar uma resposta ou con-
tacto extra por parte do profissional, para além da informação direta 
que proporcionam acerca de como a intervenção está a ser per-
cecionada pelos participantes.  
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2.4 - EFEITOS DOS GPMF 
tendo por base o conhecimento adquirido e a compreensão acerca 
dos processos cerebrais envolvidos na esquizofrenia, tanto as pes-
soas doentes como os seus familiares estarão mais habilitados a 
contribuir para evitar as recaídas e promover a recuperação, iden-
tificando e gerindo as situações de stress potencialmente perigosas, 
negociando adequadamente as mudanças no dia-a-dia e o ritmo 
de progresso, e ajustando continuamente o nível de estimulação 
às limitações e capacidades da pessoa doente.  
segundo anderson et al. (1986), estes aspetos definem, em síntese, 
a finalidade principal das intervenções psicoeducativas familiares, 

sobretudo através do caráter terapêutico da 
partilha de informação, por parte dos pro-
fissionais, acerca da doença e do seu trata-
mento, assim reduzindo os sentimentos de 
culpabilidade, melhorando a adesão ao tra-
tamento farmacológico, e aumentando o 
sentido de auto-estima e auto-eficácia de 
todos os membros da família.  
Na opinião de anderson et al. (1986), o facto 
de os profissionais partilharem toda esta in-
formação com as famílias, reforça também 
a mensagem de que estas são realmente 
encaradas como parceiras no processo de 
tratamento (Lehman, steinwachs et al., 1998; 
Marsh, 1998; Melman, 2002; CNrssM, 
2007; Drapalsky, Leith & Dixon, 2009). Por 
outro lado, e no mesmo sentido, Gonçalves-

Pereira et al. (2006, 2007) consideram que é muito importante dar 
a palavra à pessoa doente, na qualidade de perito na vivência da 
sua doença, e daí considerar-se que as intervenções psicoeduca-
tivas que incluem as pessoas doentes são claramente mais eficazes 
do que as que apenas trabalham com os familiares. 
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Tendo por base o conhecimento 
adquirido e a compreensão acer-
ca dos processos cerebrais en-
volvidos na esquizofrenia, tanto 
as pessoas doentes como os 
seus familiares estarão mais 
habilitados a contribuir para evi-
tar as recaídas e promover a 
recuperação, identificando e ge-
rindo as situações de stress po-
tencialmente perigosas, nego-
ciando adequadamente as mu-
danças no dia-a-dia e o ritmo 
de progresso, e ajustando con-
tinuamente o nível de estimu-
lação às limitações e capacida-
des da pessoa doente. 



uma especial vantagem do Grupo Psicoeducativo Multifamiliar con-
siste na efetiva criação, e não a mera sugestão, de um ambiente 
social terapêutico - calmo, estruturado mas flexível, com um nível 
moderado de expectativas, e em que se desenvolve o sentimento 
de pertença - que constituirá o espaço adequado para a modelação 
e o treino das condições psicossociais necessárias para se lidar 
com as vulnerabilidades específicas 
da doença (Kealy et al., 2015). 
além disso, e no caso dos Grupos 
Psicoeducativos Multifamiliares, o 
facto de a intervenção trabalhar em 
conjunto um grupo de 6 a 8 famílias, 
permite que se produza um efeito 
adicional de «ajuda mútua dirigida» 
que, através da criação de uma rede 
social mais alargada e funcional, 
contribui para minimizar a tendência 
para o isolamento que frequente-
mente ocorre nas famílias de pessoas com esquizofrenia, além de 
facilitar a compreensão e a interiorização de vários aspetos rela-
cionados com a doença e com a sua gestão. 
Com efeito, a nível psicológico, e tanto para as pessoas com es-
quizofrenia como para os seus familiares, a simples situação de 
várias famílias, de diferentes origens e estratos sociais, se conhe-
cerem e partilharem experiências relacionadas com a doença, aliada 
à informação sobre as causas da doença e perspetivas positivas 
atuais acerca do seu tratamento, contribui de forma decisiva para 
a redução do estigma tantas vezes sentido e também interiorizado 
(Marsh, 1998; Phelan, Bromet & Link, 1998; Wolff, 2000; Lawrie, 
2001; Corrigan & Watson, 2002; McKay & ryan, 2003; o’Brien et 
al., 2007; Corrigan et al., 2009; Chow et al., 2010; Nilsen et al., 
2016).  
Neste aspeto, e conforme o salientado por McFarlane (2002), desde 
a primeira reunião de grupo em que os diversos participantes se 
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Uma especial vantagem do Grupo Psicoe-
ducativo Multifamiliar consiste na efetiva 
criação, e não a mera sugestão, de um 
ambiente social terapêutico - calmo, es-
truturado mas flexível, com um nível mo-
derado de expectativas, e em que se de-
senvolve o sentimento de pertença - que 
constituirá o espaço adequado para a mo-
delação e o treino das condições psicos-
sociais necessárias para se lidar com as 
vulnerabilidades específicas da doença.



apresentam uns aos outros, e em to-
dos os momentos da intervenção, 
os profissionais que dirigem o grupo 
devem tornar clara a distinção entre 
o que a pessoa é (com as suas ca-
racterísticas, os seus gostos, inte-
resses e capacidades) e o que é a 
doença que a afeta de uma forma 
particular.  
Com efeito, o termo «esquizofrénico» 
vem habitualmente associado a todo 
um conjunto de características ne-
gativas e estereótipos que as pes-
soas doentes, e também os seus fa-
miliares, tendem a facilmente 
assumir, com as compreensíveis 
consequências ao nível da sua auto-
estima e do seu sentido de auto-efi-
cácia, ainda que na verdade essas 
características possam, em muitos 
casos, não corresponder aos reais 
efeitos da doença sobre cada pes-
soa, e às suas reais possibilidades 
de recuperação (Barrowclough et al., 
2001; Liberman & Kopelowicz, 2002; 
zipursky & agid, 2015; Guedes de 
Pinho, Pereira & Chaves, 2018). Por 
isso é importante que os profissio-
nais procurem conhecer, e façam 
realçar perante todos, e em todas as 
oportunidades, a pessoa e as suas 

qualidades e capacidades para além da doença, ou seja, conside-
rando-a sempre, e referindo-a, como «a pessoa com esquizofrenia», 
em vez de o/a esquizofrénico(a).  
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A nível psicológico, e tanto para as pessoas 
com esquizofrenia como para os seus fa-
miliares, a simples situação de várias fa-
mílias, de diferentes origens e estratos 
sociais, se conhecerem e partilharem ex-
periências relacionadas com a doença, 
aliada à informação sobre as causas da 
doença e perspetivas positivas atuais 
acerca do seu tratamento, contribui de 
forma decisiva para a redução do estigma 
tantas vezes sentido e também interiorizado. 

Os profissionais que dirigem o grupo 
devem tornar clara a distinção entre o 
que a pessoa é (com as suas características, 
os seus gostos, interesses e capacidades) 
e o que é a doença que a afeta de uma 
forma particular. 

O termo «esquizofrénico» vem habitual-
mente associado a todo um conjunto de 
características negativas e estereótipos 
que as pessoas doentes, e também os 
seus familiares, tendem a facilmente as-
sumir, com as compreensíveis consequên-
cias ao nível da sua auto-estima e do seu 
sentido de auto-eficácia, ainda que na 
verdade essas características possam, em 
muitos casos, não corresponder aos reais 
efeitos da doença sobre cada pessoa, e 
às suas reais possibilidades de recuperação 



Por outro lado, também a confiança adquirida através das vivências 
satisfatórias de aceitação social e reconhecimento no grupo, por 
um processo de normalização da experiên-
cia, pelo efeito do grupo de pares e também 
por processos de aprendizagem indireta, fa-
cilita a disponibilidade para a pessoa deba-
ter e aprender com os outros novas formas 
de ver, interpretar e lidar com as suas situa-
ções pessoais, o que possibilitará um melhor 
funcionamento social por parte das pessoas 
doentes, bem como a redução dos senti-
mentos de sobrecarga dos seus cuidadores 
familiares (Nolan, Grant & Ellis, 1995; o’Brien 
et al., 2007; Nilsen et al., 2016). 
Nesse sentido, irão sendo alargadas as fronteiras familiares, através 
do relacionamento com pessoas de outras famílias a um nível emo-
cionalmente moderado, rompendo-se progressivamente com even-
tuais processos de confinamento psicológico e mistura de identi-
dades dentro da família. Este contexto facilita também a ocorrência 
espontânea de situações de cross-parenting entre as famílias, que 
se mostram especialmente úteis por contribuírem para atenuar ten-
sões intrafamiliares, ao mesmo tempo modelando formas alterna-
tivas de relacionamento entre as pessoas com esquizofrenia e os 
seus familiares (McFarlane, 2002; o’Brien et al., 2007; Nilsen et al., 
2016). 
além disso, e especialmente no caso de situações de conflito na 
família, com maior intensidade 
emocional, a circunstância de se 
estar formalmente, e em grupo, a 
aplicar e treinar a técnica de reso-
lução de problemas, poderá facili-
tar a aceitação das sugestões da-
das (McFarlane, 2002; ornelas, 
2008). 
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Por isso é importante que os 
profissionais procurem conhecer, 
e façam realçar perante todos, 
e em todas as oportunidades, a 
pessoa e as suas qualidades e 
capacidades para além da doen-
ça, ou seja, considerando-a sem-
pre, e referindo-a, como «a pes-
soa com esquizofrenia», em vez 
de o/a esquizofrénico(a). 

Este contexto facilita também a ocorrência 
espontânea de situações de cross-parenting 
entre as famílias, que se mostram espe-
cialmente úteis por contribuírem para ate-
nuar tensões intrafamiliares, ao mesmo 
tempo modelando formas alternativas de 
relacionamento entre as pessoas com es-
quizofrenia e os seus familiares.
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Com tudo isto, as experiências de sucesso que forem sendo obtidas 
no grupo irão aumentando a esperança de que as mudanças posi-
tivas são possíveis, melhorando o sentido de auto-eficácia e auto-
estima, e aumentando a confiança para a continuação da aplicação 
destas técnicas em outras situações e outros contextos, desta 
forma contribuindo para melhorar efetivamente o funcionamento 
social das pessoas doentes, e o sentimento de bem-estar e quali-
dade de vida das famílias.  



3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os dados apresentados no estudo de Gouveia et 
al. (2017), a esquizofrenia tem um importante impacto social e eco-
nómico em Portugal, essencialmente em resultado da elevada mor-
bilidade da doença, sendo que em 2015 os 
seus custos totais terão correspondido a 
cerca de 0,24% do produto interno bruto. 
os custos diretos terão representado 0,6 % 
de todas as despesas de saúde em 2015, 
enquanto a totalidade dos custos (diretos e 
indiretos) terão representado 2,7% das des-
pesas em saúde. 
a nível mundial, e segundo dados da oMs 
(2016) referidos por Caldas de almeida 
(2018) e Charlson et al (2018), a esquizofre-
nia constitui umas das principais causas de incapacidade no grupo 
etário dos 15 aos 44 anos, embora possa apresentar um bom prog-
nóstico se as pessoas atingidas beneficiarem de um programa de 
reabilitação psicossocial adequado e atempado. 
Com efeito, os conhecimentos atuais acerca dos mecanismos etio-
lógicos e fisiopatológicos da esquizofrenia a nível cerebral apontam, 
sem margem de dúvidas, para a necessidade de o tratamento far-
macológico da doença ser complementado com diversos tipos de 
intervenções psicossociais, com especial destaque para as inter-
venções psicoeducativas familiares, dado o relevante papel que a 
família desempenha no dia-a-dia da maioria das pessoas atingidas 
pela doença. 
segundo os dados do estudo epidemiológico nacional de saúde 
mental, realizado no âmbito do World Mental Health Survey Iniciative, 
em Portugal a esquizofrenia apresenta uma prevalência de 2.8% (Cal-
das de almeida & Xavier, 2013; Xavier et al, 2013; Caldas de almeida, 

145

A nível mundial, a esquizofrenia 
constitui umas das principais 
causas de incapacidade no grupo 
etário dos 15 aos 44 anos, em-
bora possa apresentar um bom 
prognóstico se as pessoas atin-
gidas beneficiarem de um pro-
grama de reabilitação psicos-
social adequado e atempado.



2018). E no entanto, segundo o mesmo estudo, uma percentagem 
significativa das pessoas com doença mental grave (predominante-
mente esquizofrenia), em Portugal, não tem acesso a cuidados de 
saúde mental. além disso, e dentre os que têm acesso aos cuidados, 
muitos não beneficiam de modelos de intervenção dirigidos ao con-
texto comunitário, que incluam programas de tratamento e reabilita-
ção psicossocial, atualmente considerados essenciais para um 
melhor prognóstico e melhores resultados de saúde (Lehman, stein-
wachs et al., 1998; Xavier, 1999; Lovell & richards, 2000; oMs, 2002; 
Kovess-Masféty, Wiersma, Xavier et al., 2006; Gonçalves-Pereira et 
al., 2013; DGs, 2017; Caldas de almeida, 2018). 
Essa grande carência de respostas comunitárias adequadas é res-
ponsável, além do mais, por se manter a sobrecarga sobre as fa-
mílias que prestam apoio informal. assim, e tal como o já 
anteriormente preconizado por Heitor dos santos (2000), em linha 
com as orientações da Lei 36/98 (Lei da saúde Mental), e mais re-
centemente reafirmado no Plano Nacional de saúde Mental 2007-
2016, são ainda necessárias respostas não-hospitalares de apoio 
pós-crise, nos aspetos físicos e psicológicos, mas também a nível 
familiar, profissional, educacional, económico e cultural, que tenham 
em vista evitar o isolamento e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas com esquizofrenia, favorecendo o máximo de autonomia 
e integração social, e o seu efetivo exercício da cidadania (Lehman, 
Ward & Linn, 1982; Katschnig, 2006; López & Laviana, 2007; Gon-
çalves-Pereira et al., 2013; Caldas de almeida, 2018). 
um outro aspeto que é fundamental considerar no que respeita às 
intervenções psicossociais, e às intervenções familiares em parti-
cular, relaciona-se com a avaliação económica da sua efetividade 
(NiCE, 2002), pela sua importância nos processos de decisão a 
nível político e organizacional. Nesse sentido a oMs, através do 
CHoiCE Programme (CHoosing interventions that are Cost-Effec-
tive), propõe uma forma alargada, rigorosa e padronizada de análise 
do custo dos cuidados através do cálculo da relação de custo- efe-
tividade das intervenções face ao seu efeito na redução dos aVai 
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(anos de Vida ajustados para incapacidade), assim proporcionando 
aos decisores políticos um conjunto de resultados que podem ser 
utilizados nos diversos contextos (Leff et al., 2001; oMs, 2002; 
Chisholm, 2005; Caldas de almeida & Xavier, 2013; McDonagh et 
al., 2017; Norman et al., 2017; Caldas de almeida, 2018). 
Nessa base, e segundo o afirmado por Chisholm (2005), constata-
se que entre dois terços e três quartos das despesas de saúde na 
área da saúde mental estão relacionadas com a esquizofrenia e a 
doença bipolar, enquanto apenas cerca de um terço dos ganhos 
em saúde se refletem nesse grupo de patologias. ainda assim, e 
sobretudo no caso da esquizofrenia, é considerada como uma si-
tuação merecedora de atenção prioritária, devido à gravidade dos 
efeitos sobre as pessoas atingidas e também sobre o bem-estar e 
qualidade de vida das suas famílias, apesar de o nível de eficiência 
das intervenções disponíveis, basicamente farmacológicas, ser re-
lativamente baixo quando comparado com o de outras patologias. 
Com efeito, considera-se que o impacto do tratamento farmacoló-
gico da esquizofrenia é relativamente modesto (redução anual de 
150-250 aVais em cada milhão de pessoas), tanto com os fármacos 
antigos como com os mais recentes, refletindo o facto de o trata-
mento não reduzir a incidência nem a duração da doença. além 
disso, e quando comparado com as situações não tratadas, o tra-
tamento farmacológico isolado parece melhorar apenas em 25% o 
funcionamento no dia-a-dia das pessoas doentes.  
No entanto, os dados disponíveis apontam 
para uma melhoria de 45% nos resultados 
quando o tratamento farmacológico é admi-
nistrado em conjunto com intervenções psi-
cossociais, mesmo apesar de nestes 
cálculos não se ter tido em conta os custos 
indiretos relacionados com o impacto da 
doença na vida da família e também na sua 
produtividade (Leff et al., 2001; Chisholm, 
2005; Gonçalves-Pereira et al., 2006, 2013; 
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McDonagh et al., 2017; Norman et al., 2017; sin et al, 2017; Caldas 
de almeida, 2018). 
Face a estes dados, considera-se que a articulação do tratamento 
psicossocial com a farmacoterapia terá um efeito global muito mais 
benéfico do que o verificado pela substituição das drogas antipsi-
cóticas clássicas pelos neurolépticos atípicos. Mais concretamente 
ainda, e em resultado da análise comparativa das diversas regiões 
do mundo (segundo os dados do Banco Mundial) e respetivos ní-
veis económicos, considera-se que a estratégia com melhor relação 

de custo-efetividade em relação às 
psicoses, quando comparada com a 
situação de não tratamento, será a 
intervenção combinada de anti-psi-
cóticos de primeira geração com tra-
tamentos psicossociais adjuvantes, 
e num modelo de cuidados comuni-
tários (Leff et al., 2001; Chisholm, 
2005; Kovess-Masféty, Wiersma, Xa-

vier et al., 2006; Nowak et al., 2016; Caldas de almeida, 2018). Com 
efeito, e para além dos efeitos diretos de melhoria na adesão à te-
rapêutica farmacológica, as intervenções psicossociais traduzem-
se em ganhos de saúde significativos em diversas áreas do 
funcionamento da pessoa doente e da família, o que largamente 
compensa o seu já baixo custo adicional.  
No que respeita às intervenções psicoeducativas familiares, em par-
ticular, alguns estudos analisaram também o seu impacto em termos 
de custo-benefício no tratamento das pessoas com esquizofrenia. 
todos apontam para uma clara redução dos custos gerais dos cui-
dados (entre 19 e 27%) quando articulados com intervenções siste-
máticas para famílias, com vantagem, em termos de custos, para 
as intervenções com grupos de famílias. assim, e apesar de a im-
plementação das intervenções psicoeducativas envolver alguns cus-
tos iniciais, parece ser preponderante o facto de contribuírem para 
uma substancial redução dos custos diretos totais, através do que 
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é poupado pelo sistema devido ao menor 
número de internamentos, à redução da du-
ração dos internamentos e à redução dos 
contactos em situações de crise, incluindo o 
recurso aos serviços de urgência (Bustillo et 
al., 2001; Goldman et al., 2001; smith & Vel-
leman, 2002; Barrowclough, 2003; McFar-
lane et al., 2003; aPa, 2004; Mairs & 
Bradshaw, 2005; aguglia et al., 2007; Castro 
et al., 2007; CNrssM, 2007; Kealey et al., 
2015; McDonagh et al., 2017; Norman et al., 
2017; sin et al., 2017; Harvey, 2018). 
Por todos esses motivos, e também tendo 
em conta que a tolerância ao stress e a ca-
pacidade para beneficiar de intervenções psicossociais são baixas 
durante a fase aguda da doença, melhorando depois progressiva-
mente, considera-se que as inter-
venções familiares deverão ser 
disponibilizadas à maioria dos 
doentes com esquizofrenia fora dos 
períodos de internamento, a par de 
outras medidas de continuidade de 
cuidados, de suporte comunitário e 
de reabilitação, e nos vários contex-
tos (hospitais e consulta externa de 
psiquiatria, centros de saúde, asso-
ciações de familiares ou outras en-
tidades prestadoras de cuidados), e 
em articulação com a equipa multidisciplinar (McFarlane, 2002, 
2016; Falloon, 2003; aPa, 2004; Mairs & Bradshaw, 2005; Kovess-
Masféty, Wiersma, Xavier et al., 2006; CNrssM, 2007; o’Brien et 
al., 2007; Portugal, 2008, 2010; Deakins & McFarlane, 2012; Kealey 
et al., 2015; McDonagh et al., 2017; Norman et al., 2017; sin et al., 
2017; Caldas de almeida, 2018; Harvey, 2018). 
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internamento, a par de outras medidas de 
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munitário e de reabilitação, e nos vários 
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prestadoras de cuidados), e em articulação 
com a equipa multidisciplinar.



No que respeita especificamente à implementação prática de inter-
venções psicoeducativas familiares, são ainda muito poucas as 
equipas de psiquiatria e saúde mental que desenvolvem trabalho 
estruturado com famílias de pessoas com esquizofrenia, não ha-
vendo ainda registo de ensaios consistentes de replicação de in-
tervenções familiares nesta área.  
os estudos disponíveis indicam que os vários modelos de interven-
ções familiares na esquizofrenia são eficazes na prevenção das re-
caídas e dos reinternamentos, desde que cumpram um conjunto 
de requisitos mínimos: avaliação individual e multidimensional dos 
participantes segundo uma abordagem da linha cognitivo-compor-
tamental, participação das pessoas doentes juntamente com os fa-
miliares na maior parte das sessões, informação sobre a doença e 
seu tratamento, treino de competências de comunicação e da téc-
nica de resolução de problemas, apoio familiar continuado e dura-
ção mínima de 9 meses (aPa, 2004; Brito, 2006; Grácio et al., 2018; 
Harvey, 2018).  
o modelo dos Grupos Psicoeducativos Multifamiliares encontra-se 
entre os tipos de intervenção familiar que, a nível internacional, me-
lhores resultados têm mostrado no que respeita à prevenção das re-
caídas e dos reinternamentos, mas também na melhoria do 
funcionamento social da pessoa doente e no bem-estar das famílias 
(Chow et al., 2010; Deakins & McFarlane, 2012; Lucksted et al., 2012; 
Kealy et al., 2015; Nilsen et al., 2016; sin et al., 2017). Para além da 
referência do autor do modelo acerca das vantagens económicas 
dos Grupos Psicoeducativos Multifamiliares (McFarlane et al. 2003), 
também na «Practice Guideline for the treatment of Patients with 
schizophrenia», realizada pela american Psychiatric association 
(aPa, 2004), e em que é feita a análise económica dos vários tipos 
de intervenções (farmacológicas e psicossociais), concluiu-se que as 
intervenções psicoeducativas para grupos de famílias são as mais 
vantajosas no que respeita à sua relação custo-benefício.    
o seu formato visa atuar ao nível biológico e psicológico, como ou-
tros tipos de intervenções familiares, e tendo como base o modelo 
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de vulnerabilidade-stress, mas também nas alterações que frequen-
temente ocorrem a nível social nas famílias de pessoas com esqui-
zofrenia, especialmente no que respeita à tendência para a 
diminuição da sua rede social de apoio.  
Nesse sentido, e visto que a intervenção envolve um grupo de 5 a 
8 pessoas com esquizofrenia e seus familiares ou pessoas signifi-
cativas, o seu objetivo é criar entre 
as famílias participantes uma rede 
social mais alargada e mais funcio-
nal que, através do efeito de ajuda 
mútua e dirigida por dois profissio-
nais, contribui para uma comunica-
ção mais eficaz na família e para a 
redução dos efeitos do estigma, ao 
mesmo tempo melhorando as ca-
pacidades da família para lidar com 
os problemas e facilitando o apoio 
e entreajuda a longo prazo. 
No que respeita à forma de imple-
mentação dos Grupos Psicoeduca-
tivos Multifamiliares, e tal como o recomendado por McFarlane et 
al. (2003), Bradley et al. (2006), Jewell, Downing & McFarlane (2009), 
Chow et al. (2010) e Jewell et al. (2012), pode ser necessário fazer 
adaptações específicas de algumas componentes do modelo às 
várias fases de evolução de cada caso de esquizofrenia.  
Com efeito, e especialmente no que se refere às fases iniciais da 
esquizofrenia, incluindo o primeiro surto psicótico, a família é, sem 
dúvida, o principal sistema de prestação de cuidados, pelo que pre-
cisa absolutamente de informação adequada sobre a natureza da 
doença e sobre o comportamento e os problemas dos adolescen-
tes normais, bem como de indicações concretas sobre o que es-
perar da evolução da doença, apoio no controlo das situações de 
crise e encaminhamento para programas e serviços (Collins, 2003; 
schulz, Findling & Davies, 2003; Wiedemann, 2003; raune, Kuipers 
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& Bebbington, 2004; o’Brien et al., 2007; rossberg et al., 2010; Nil-
sen et al., 2016).  
Nestas situações, e especialmente pelo seu efeito de ajuda mútua 
dirigida, os Grupos Psicoeducativos Multifamiliares decerto que po-
derão dar uma contribuição importante para a redução do isola-
mento social, permitindo uma exposição sustentada e apoiada à 
experiência dos outros, fornecendo informações sobre os recursos 
da comunidade e minimizando os efeitos do estigma (Phelan, Bro-
met & Link, 1998; Wolff, 2000; Corrigan & Watson, 2002; o’Brien et 
al., 2007; Corrigan et al., 2009; Deakin et al., 2009; Lucksted et al., 
2012; Kealy et al., 2015; Nilsen et al., 2016).  
assim, e no contexto da evidência científica já existente a nível in-
ternacional, considera-se pertinente a implementação sistemática 
dos Grupos Psicoeducativos Multifamiliares, sempre que possível 
enquadrados no programa integrado de apoio a pessoas com 
doença mental grave, conforme o também preconizado pelo Plano 
Nacional de saúde Mental e confirmado pela experiência em diver-
sos países (Kovess-Masféty, Wiersma, Xavier et al., 2006; Machado 
et al., 2007; Chow et al., 2010; Navarro Bayón, 2011; Brito, 2012, 
2019; DGs, 2017; Caldas de almeida, 2018), incluindo também as 
diversas tipologias da rede de Cuidados Continuados integrados 
de saúde Mental (Portugal, 2008, 2010).  
Neste contexto, é também fundamental a implementação da figura 
do terapeuta de referência, bem como de todo um conjunto de 
serviços que devem incluir o apoio psicoterapêutico individual, ou-
tros tipos de intervenções psicoeducativas familiares (como é o 
caso do modelo unifamiliar de Falloon), a habitação apoiada, o em-
prego apoiado e a educação apoiada (López & Laviana, 2007; Gon-
çalves-Pereira et al, 2006, 2007, 2013; ornelas, 2008; Navarro 
Bayón, 2011; Caldas de almeida, 2018; Vita & Barlati, 2018; aPa, 
2020).  
Para tal, é necessário que seja proprocionada a formação neces-
sária aos profissionais de saúde nos diversos contextos, para que 
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trabalhem de forma efetiva com as 
pessoas e famílias afetadas pela es-
quizofrenia, sendo fundamental um 
conhecimento atualizado, e uma 
compreensão aprofundada, dos vá-
rios aspetos relacionados com as 
manifestações da doença e com o 
seu tratamento.  
Com efeito, e tal como foi reconhe-
cido pela resolução nº 47/2008, os 
atuais profissionais de saúde não ti-
veram, na maioria dos casos, formação suficiente nos modelos de 
intervenção atualmente preconizados para a prestação de cuidados 
a nível da comunidade, como é o caso das intervenções psicoedu-
cativas familiares, já que o modelo de organização dos cuidados 
continua excessivamente centrado nas intervenções médicas e 
intra-hospitalares (senn et al., 2000; Kovess-Masféty, Wiersma, Xa-
vier et al., 2006). 
Com efeito, as características do trabalho das equipas de saúde 
mental comunitária nos dias de hoje apontam para uma maior par-
ticipação de enfermeiros, psicólo-
gos, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, e outras profissões 
relevantes para a saúde mental que, 
segundo vários autores (Nolan & 
Grant, 1989; Brooker et al., 1994; 
Fadden, 1997; Marsh & Johnson, 
1997; Gournay, 2000; senn et al., 
2000; Leff et al., 2001; McFarlane et 
al., 2003; sheppard, 1993; Magliano 
et al., 2004; Gonçalves-Pereira et al. 
2006, 2007; çam & Yalçıner, 2018), devem receber formação con-
junta, em serviço, e também formação pré e pós-graduada, sobre 
este tipo de intervenções. 
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sociais, terapeutas ocupacionais, e outras 
profissões relevantes para a saúde mental 
que devem receber formação conjunta, 
em serviço, e também formação pré e 
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Considera-se que é realmente necessário que os profissionais de 
saúde, e especialmente os profissionais não-médicos, tenham uma 
boa noção acerca do perfil atual da maioria das pessoas com es-
quizofrenia utentes dos serviços públicos (as quais se encontram 
atualmente a viver na comunidade, e cada vez menos se encontram 
internadas nos hospitais), atendendo às suas características sócio-
demográficas, situação de vida e necessidades, para melhor pode-
rem direcionar as suas prioridades de intervenção (senn et al., 
2000; Marques-teixeira et al., 2005; Dias & Brissos, 2007; Caldas 
de almeida, 2018; Guedes de Pinho, Pereira & Chaves, 2018; Vita 
& Barlati, 2018). 

Em relação a todos esses profissio-
nais, mas especialmente no que se 
refere aos enfermeiros, que cons-
tituem decerto o grupo mais nume-
roso, considera-se que, muito ao 
contrário do que tem ocorrido nas 
últimas décadas em Portugal, é im-
portante que se comece realmente a 
ter em conta o princípio de que o 
maior número de horas de trabalho 
deve ser dedicado às pessoas que 
têm maior potencial, conforme o que 
é aliás preconizado pela ordem dos 
Enfermeiros no seu referencial para 
os cuidados continuados (Nolan & 
Grant, 1989; sheppard, 1993; Gilliss 
& Knafl, 1999; Gournay, 2000; Ko-
vess-Masféty, Wiersma, Xavier et al., 
2006; oE, 2009; Navarro Bayón, 
2011; çam & Yalçıner, 2018).  
De facto, e no que respeita à proble-
mática das denominadas Doenças 
Mentais Graves, são exatamente 

No que se refere aos enfermeiros, que 
constituem decerto o grupo mais numeroso, 
considera-se que, muito ao contrário do 
que tem ocorrido nas últimas décadas 
em Portugal, é importante que se comece 
realmente a ter em conta o princípio de 
que o maior número de horas de trabalho 
deve ser dedicado às pessoas que têm 
maior potencial, conforme o que é aliás 
preconizado pela Ordem dos Enfermeiros 
no seu referencial para os cuidados con-
tinuados. 

No que respeita à problemática das deno-
minadas Doenças Mentais Graves, são 
exatamente estas pessoas com esquizo-
frenia, na faixa etária dos 18 aos 45 anos, 
as que mantêm mais potencialidades, e 
sobre as quais o trabalho dos profissionais 
mais habilitados e especializados deve 
incidir, tendo como objetivo evitar o agra-
vamento da sua situação de dependência 
e a desinserção social e, em última análise, 
evitar a institucionalização.



estas pessoas com esquizofrenia, na faixa etária dos 18 aos 45 
anos, as que mantêm mais potencialidades, e sobre as quais o tra-
balho dos profissionais mais habilitados e especializados deve in-
cidir, tendo como objetivo evitar o agravamento da sua situação de 
dependência e a desinserção social e, em última análise, evitar a 
institucionalização. 
É com esta finalidade que os Grupos Psicoeducativos Multifamilia-
res, sendo embora uma tecnologia simples, podem realmente con-
tribuir, com uma boa relação custo-benefício, e numa base de 
proximidade geográfica e acompanhamento continuado dos uten-
tes e famílias, para que efetivamente seja melhorada a qualidade 
desta vertente dos cuidados de saúde mental em Portugal. 
Espera-se que este livro seja uma ferramenta útil para profissionais 
de saúde, pessoas com esquizofrenia e seus familiares ou pessoas 
significativas, para ensinar e aprender a viver com a doença. 
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Anderson et al, 1986; McFarlane et al, 2002:124; tradução de Brito e Pio Abreu (2007) 
Projecto: Intervenções Psicoeducativas para Grupos de Famílias de Pessoas com Esquizofrenia 
Maria Luisa Brito – 1º Programa de Doutoramento em Enfermagem da Universidade de Lisboa 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA A FAMÍLIA 
 
 

1. DÊ TEMPO AO TEMPO. A recuperação leva tempo. Defenda-se: descanse 
e repouse sempre que possível. A seu tempo, as coisas irão melhorar.  

 
2. MANTENHA A CALMA. Algum entusiasmo é normal; mantenha-o 

moderado. O desentendimento em alguns aspectos também é normal; seja 
também moderado. 

 
3. DÊ ESPAÇO AOS OUTROS E A SI PRÓPRIO. Sentir-se livre é 

importante para qualquer pessoa. Há ocasiões em que deve afastar-se. Por 
vezes é necessário dizer ‘não’. 

 
4. DEFINA LIMITES. Todos precisam de conhecer as regras. Algumas 

regras ajudam a manter as coisas claras entre todos. 
 

5. COISAS QUE NÃO CONSEGUE MUDAR, IGNORE. Deixe passar 
algumas coisas. Mas não ignore a violência. 

 
6. SIMPLIFIQUE. Diga o que tem a dizer de forma clara, calma e positiva. 

 
7. CUMPRA AS INDICAÇÕES DO MÉDICO. Cumpra a medicação 

prescrita. E só deve ser tomada medicação prescrita. 
 

8. FAÇA A SUA VIDA NORMAL.  Restabeleça as rotinas familiares o mais 
rapidamente possível. Mantenha-se em contacto com os seus outros 
familiares e com os amigos. 

 
9. NADA DE DROGAS NEM ÁLCOOL. Estas substâncias agravam os 

sintomas, e podem provocar recaídas e impedir a recuperação. 
 

10. ESTEJA ATENTO AOS PRIMEIROS SINAIS DE RECAÍDA. Repare 
nas mudanças de comportamento. Consulte o seu médico. 

 
11. RESOLVA OS PROBLEMAS PASSO A PASSO. Faça as mudanças 

gradualmente. Vá melhorando uma coisa de cada vez. 
 

12. PARA JÁ, NÃO SEJA DEMASIADO EXIGENTE. Adopte um termo de 
comparação pessoal. Compare este mês com o mês passado, e não com o 
último ano. 

 

APÊNDICE 1 – LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA A FAMÍLIA
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Projecto: Intervenções Psicoeducativas para Grupos de Famílias de Pessoas com Esquizofrenia 
Maria Luisa Brito – 1º Programa de Doutoramento em Enfermagem da Universidade de Lisboa 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES 

PSICOEDUCATIVAS PARA GRUPOS DE FAMÍLIAS  

 

Nós, a família __________________________________________, 

consentimos em participar num programa de dois anos relacionado com a doença de 

um membro da nossa família. 

 Foi-nos explicado, e compreendemos, que este programa envolve: 

a) Entrevistas individuais de avaliação ao doente e aos vários membros adultos 

da família que convivem habitualmente com o doente. 

b) Receber informação sobre a doença e o seu tratamento. 

c) Participarmos em reuniões quinzenais com outras famílias que vivem 

problemas semelhantes, em que aprenderemos e treinaremos em conjunto 

formas mais eficientes de resolver problemas, de lidar melhor com as 

dificuldades do dia a dia e de atingir objectivos pessoais e familiares. 

Sabemos também que somos inteiramente livres de abandonar este programa em 

qualquer momento, mantendo sempre o direito aos restantes tratamentos 

proporcionados pelos Serviços. 

 

Assinaturas dos membros da família: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Os profissionais de saúde responsáveis: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Data: __________________ 

APÊNDICE 2 - FICHA DE CONSENTIMENTO INFORMADO
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APÊNDICE 3 – GUIÃO DA ENTREVISTA PARA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS 
MEMBROS DA FAMÍLIA 

Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

ENTREVISTA PARA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS MEMBROS DA FAMÍLIA 

 

 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO GERAL 

� Nome  

__________________________________________________________________________ 

� Endereço 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

� Contactos  

� Telefone: _________________________ 

� Telemóvel: _________________________ 

� Correio electrónico: _____________________ 

� Escolaridade 

__________________________________________________________________________ 

� Profissão/ Ocupação 

� Actual:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

� Anteriores:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

� Tratamentos médicos  

� Actuais:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

� Anteriores:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

 

� Tratamentos psiquiátricos 

� Actuais:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Anteriores:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Outros antecedentes relevantes: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 CONHECIMENTO ACERCA DA DOENÇA 

� Nome da doença  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Causa (s) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

 

� Factores de agravamento (o que parece piorar as coisas?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Factores de melhoria (o que parece ajudar?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Prognóstico (o que pensa que irá passar-se com o problema?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Medicação 

� Nomes/dosagens  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Benefícios 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Efeitos secundários 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� História de adesão à terapêutica 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

 

� Tratamentos psiquiátricos 

� Actuais:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Anteriores:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Outros antecedentes relevantes: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 CONHECIMENTO ACERCA DA DOENÇA 

� Nome da doença  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Causa (s) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



aPêNDiCEs

183

Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

 

� Factores de agravamento (o que parece piorar as coisas?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Factores de melhoria (o que parece ajudar?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Prognóstico (o que pensa que irá passar-se com o problema?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Medicação 

� Nomes/dosagens  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Benefícios 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Efeitos secundários 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� História de adesão à terapêutica 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

 

 ‘COPING’ E SOBRECARGA 

� Principais dificuldades relacionadas com a doença 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Formas de lidar com as dificuldades 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Grau de sobrecarga 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 AVALIAÇÃO DE ‘REFORÇOS’ 

� Actividades a que dedica a maior parte do tempo 

� Actuais: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Desejadas (e o que o impede de as concretizar?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

 

� Locais onde passa a maior parte do tempo 

� Actuais: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Desejados (e o que o impede?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Pessoas com quem passa a maior parte do tempo 

� Actuais: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Desejadas (e o que o impede?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Pessoas de referência/suporte (actuais ou potenciais) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� ‘Objectos’ de aversão (actividades, locais ou pessoas que evite) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Há alguém na sua família que o incomode ou preocupe especialmente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

 

 OBJECTIVOS PESSOAIS RELEVANTES PARA AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS 

E DA FAMÍLIA 

(Se o problema actual da doença desaparecesse ou fosse atenuado, o que gostava de estar a fazer 

dentro de 3 meses?) 

� Objectivo 1 (especificar) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Passos já dados: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Problemas encontrados ou antecipados: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Apoio vs conflito familiar (Que pessoas o ajudarão ou impedirão de atingir o 

objectivo? Porquê?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

� Objectivo 2 (especificar)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Passos já alcançados: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Problemas encontrados ou antecipados: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

� Apoio vs conflito familiar (Que pessoas o ajudarão ou impedirão de atingir o 

objectivo? Porquê?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ian Falloon et al. – Manual de Terapia Familiar Comportamental (1996). Versão Portuguesa do Departamento de Saúde 
Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). Adaptado pela Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (2009). 

 OUTROS PROBLEMAS NA SUA VIDA DO DIA A DIA 

� Conjugais, com amigos, financeiros, profissionais, de alojamento, etc. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Final da entrevista individual – Data:  

***************************************************************************** 

 FORMULAÇÃO DOS PROBLEMAS, OBJECTIVOS E RECURSOS DO MEMBRO DA 

FAMÍLIA, DO PONTO DE VISTA DO PROFISSIONAL 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Data: ________________  Nome do profissional: _____________________________________ 
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APÊNDICE 4 – WORKSHOP INFORMATIVO (EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO 
POWERPOINT)
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� Prevalência de cerca de 1- 1,5% da população, em todo o

mundo

� Início da doença, mais frequente, na adolescência:

♂ - 15 aos 25 anos

♀ - 18 aos 25 anos

� É 1,4 vezes mais frequente nos homens

� Encontra-se em todas as culturas e em todos os estratos

sociaisESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

� A esquizofrenia é uma Doença Mental Grave;
em muitos casos torna-se crónica e incapacitante:

- Afeta a forma como a pessoa sente e pensa as
coisas

- Afeta a forma como a pessoa se relaciona com as
outras pessoas

� A esquizofrenia é uma Doença Mental Grave;
em muitos casos torna-se crónica e incapacitante:

- Afeta a forma como a pessoa sente e pensa as
coisas

- Afeta a forma como a pessoa se relaciona com as
outras pessoas

“Mente dividida”

OS SINTOMAS mais típicos começam a 
manifestar-se de forma atenuada e 
gradual, cerca de 1 ano antes do 
primeiro internamento em psiquiatria.

OS SINTOMAS deficitários
aparecem cerca de 3 anos antes 
dos mais típicos;

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020



Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

�Alterações no funcionamento do cérebro
�Redução na atividade do cortex pré-frontal, devido a 

alterações metabólicas e estruturais 
� Planeamento/resolução de problemas

� Atenção 

� Iniciativa

� Motivação

� Integração de pensamento e afeto

� ‘Vida mental’

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Cortex pré-frontal – funções ‘superiores’

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

�Alterações no funcionamento do cérebro
�Aumento na atividade do sistema límbico

� Emoções mais ‘básicas’

�Alteração na atividade do hipocampo
� Memória e atenção aos estímulos exteriores

�Alterações na atividade do lobo temporal
� Compreensão, audição, linguagem

Contribuem para a desconexão entre pensamentos e 
afetos, e aumentam a labilidade emocional
ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020
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Sistema límbico – emoções

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

� Diminuição/alteração da ATENÇÃO
� A capacidade humana mais fundamental para o processo de 

aprendizagem e de construção do sentido pessoal

�Sem a capacidade de atenção intacta, não somos 
capazes de registar ou responder às experiências do dia a 
dia, nem incluí-las no nosso processo de construção pessoal

� Diminuição na capacidade de selecionar os aspetos relevantes 
do ambiente

� Aumento da importância dada às funções corporais

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020
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Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

� Alucinações auditivas (exemplo)

«���������	��	
�����	�����������������	����������	����	��	�������������	��
�������
	����������	���	��������	�����	���	������… ����
��������	������»

� É compreensível que a família entenda um comportamento assim como falta 
de educação e desrespeito para com os outros que estavam à mesa da 
refeição…

� Mas os familiares não tinham como saber isto, se ninguém lhes 
explicasse, e entretanto também eles sofriam…

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

� Isolamento social e indiferença afetiva
� Formas de a pessoa doente tentar ‘bloquear’ o mal-estar sentido 

internamente 
� Processo de evitamento de fontes de estimulação (discussões na família, 

exigências da escola ou do trabalho)

� Emoções ‘paralisadas’ devido à incapacidade para lidar com a confusão 
interior

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

� Compreender o processo cerebral da doença

� Fisiopatologia da esquizofrenia – MODELO DE ATENÇÃO / 
EXCITAÇÃO

� Justificação das várias formas de tratamento

� Tratamento farmacológico

� Tratamentos psicossociais

� Duração do tratamento

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020



Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

� Alterações no funcionamento do cérebro
� Neurónios (mais de 100 biliões, devidamente ‘arrumados’…)

� Sinapses (centenas em cada neurónio…)

� Neurotransmissores/neurobioquímicos (cerca de 50 já identificados: dopamina, 
serotonina, noradrenalina, glutamina…)

� Sistema ‘fechadura-chave’

� Equilíbrio relativo entre os vários químicos

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

� Alterações estruturais e neurobioquímicas do cérebro
�Multicausalidade

� Infeções pré-natais (vírus, bactérias)
� Traumatismos obstétricos
� Utilização de drogas na adolescência (cannabis, LSD, etc.)
� Fatores genéticos (mas 90% dos doentes não têm história familiar da 

doença...)

� Modelo stress-vulnerabilidade
� Formas de interação com o ambiente (que também se 

aprendem na família...)

�Nível de estimulação
Torrey, 1995

North e Yutzy, 2010

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

� Risco de desenvolver esquizofrenia, relacionado com fatores 
genéticos
� Sem história familiar (população geral) – 1%
� Um sobrinho ou tio – 2%
� Um dos avós – 3%
� Um dos irmãos – 10%
� Pai ou mãe – 13%
� Pai e mãe – 37 – 46%
� Gémeo idêntico – 50%

� Importância dos aspetos ambientais
� Modelo de vulnerabilidade-stress

Torrey, 1995
North e Yutzy, 2010

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020
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1 em cada 4 pessoas 
tem os genes alterados

Etiologia Multifatorial

precoces

tardios

COMT

DopaminaDopamina

Maior 
risco de 
psicose

Maior 
risco de 
psicose

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Tardios 

Fatores Ambientais

Precoces

-Infeções virais e bacterianas durante a 

gravidez e primeiros anos de vida

• Vírus da gripe

• Toxoplasmose 

• Herpes

• Retrovírus…  

- Complicações durante o parto

- Consumo de Cannabis
- Fatores de stress e de 
transição

20-30% da 
vulnerabilidade 

para esquizofrenia 
ocorre na 

adolescência
ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

� Nova Zelândia: estudo que envolveu 1037 adolescentes

Resultados: o consumo precoce de Cannabis aumenta o risco de esquizofrenia:

- Aos 15 anos o risco é 3.12 vezes maior

- Aos 18 anos o risco é 1.42 vezes maior

(Arseneault, et al., 2002)

� Suécia: estudo que envolveu 50 087 indivíduos

Resultados: o consumo de Cannabis aumenta o risco de esquizofrenia

- O risco de esquizofrenia aumenta (3.1 vezes)

- Esta associação é independente dos traços de personalidade ou
do uso de outras substâncias ou drogas

- Não se verificou associação com outro tipo de doenças psiquiátricas,
além da esquizofrenia

(Zammit, et al., 2002 )
ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020



(Arseneault et al., 2002; Weiser et al., 2002; Van Os et al., 2002; Zammit et al., 2002; Fergusson, Horwood e 
Swain-Campbell, 2003; Arseneault et al., 2004; Henquet et al., 2005; Moore et al., 2007; Oliveira e Moreira, 2007; 

Arendt et al., 2008; Hall e Degenhardt, 2008; Santos et al., 2010; Foti et al. 2010; Manrique-Garcia et al. 2012)

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

• O consumo de Cannabis na adolescência

aumenta em pelo menos duas vezes o risco de 1.º

surto de esquizofrenia

• O risco aumenta:

- conforme o consumo (relação dose-efeito)

- quanto mais precoce for o consumo

• O consumo de Cannabis aumenta o risco de

recaída nos indivíduos com história de doença

• No Reino Unido, emigrantes da Jamaica (que consomem regularmente cannabis)
apresentam uma incidência de esquizofrenia pelo menos 6 vezes superior à restante
população (Murray, 2005)

•A incidência de esquizofrenia poderia baixar cerca de 8, 10 e 13%, caso não se
verificasse o consumo de Cannabis, respectivamente na Nova Zelândia, Alemanha e
Holanda (idem)

� Vários estudos internacionais, na
última década, sugerem uma relação
entre o consumo de Cannabis e
aumento do risco de 1.º surto de
esquizofrenia

� Esquizofrenia: principal causa de

internamento em psiquiatria – 36,2%
(Censos, 2001)

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Esquizofrenia – o que é?
História e epidemiologia
A experiência pessoal 
As manifestações exteriores
Psicobiologia
Possíveis causas

� Fisiopatologia da esquizofrenia – MODELO DE ATENÇÃO 
/ EXCITAÇÃO
� A MEDICAÇÃO ajuda a regulação interna (cerebral) da 

excitação e da atenção
� A intensidade dos estímulos externos pode ser reduzida ou 

bloqueada através de alterações no ambiente em que a 
pessoa vive
�INTERVENÇÕES  PSICOEDUCATIVAS – Grupo 

Psicoeducativo Multifamiliar
� Tratamentos de longa duração

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020
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Tratamentos antes de 1952
Os tratamentos farmacológicos
Os tratamentos psicossociais
Outros tipos de tratamento

�Os medicamentos anti-psicóticos
� Como funcionam?

� Normalizam o funcionamento dos neurónios

� Facilitam a atenção

� Que efeitos benéficos?

�Reduzem ou eliminam os sintomas psicóticos
� Não vão simplesmente ‘mascarar’ os sintomas! (ao contrário do efeito da aspirina na 

febre, por exemplo)

� Influenciam efetivamente o processo de doença, ajudando o doente a ficar melhor!
(tal como os medicamentos para a hipertensão ou como a insulina no tratamento da 
Diabetes, por exemplo)

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

Tratamentos antes de 1952
Os tratamentos farmacológicos
Os tratamentos psicossociais
Outros tipos de tratamento

� Os medicamentos anti-psicóticos
� Que efeitos secundários?

� Dificuldades na dosagem
� Sonolência excessiva

� Aumento da acetilcolina, como resposta à diminuição relativa de dopamina 
(efeitos extra-piramidais ou parkinsónicos)

� Lentificação motora, rigidez, tremores, movimentos oculógiros, sensação de 
inquietação constante

� Drogas anticolinérgicas – aliviam estes sintomas

� Discinésia tardia

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020

RESUMO DA 1ª PARTE DO WORKSHOP:

� A esquizofrenia é uma doença grave e que tende a ser 
crónica

� Resulta de alterações no funcionamento do cérebro, que 
tornam a pessoa mais vulnerável aos estímulos externos e 
internos, o que afeta a sua vida no dia a dia e na família

� As várias manifestações da doença (alucinações, delírios, 
isolamento, falta de motivação) não dependem da vontade 
do doente

� As famílias não são a causa da doença! 
‘Apesar de ainda não haver cura para a doença, atualmente já se 

consegue controlar razoavelmente o nº e a intensidade das crises, 
e um nº cada vez maior de doentes melhora e chega a recuperar 
completamente.’

ESEnfC - Luisa Brito, Set/Out. 2020
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TÉCNICAS BÁSICAS DE COMUNICAÇÃO E RESOLUÇÃO  

DE PROBLEMAS 

 

 

 

1 -Expressar sentimentos agradáveis / elogiar comportamentos 

desejáveis: 

• Olhe a pessoa directamente 

• Diga-lhe exactamente o que ela fez que lhe agradou 

• Diga-lhe como se sentiu em resultado do comportamento que 

lhe agradou 

 

 

2 - Fazer um pedido de forma ‘positiva’: 

• Olhe a pessoa directamente 

• Diga-lhe exactamente o que gostava que ela fizesse 

• Diga-lhe como isso o(a) faria sentir 

 

 

3 - Expressar sentimentos desagradáveis: 

• Olhe a pessoa directamente 

• Diga-lhe exactamente o que ela fez que lhe desagradou 

• Diga-lhe como se sentiu 

• Encontrem juntos uma forma de evitar que a situação se 

repita, ou de fazer com que o problema se resolva 

 

 

APÊNDICE 5 – FICHA PARA TREINO DE COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
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4 - Escutar de forma ‘activa’: 

• Olhe para a pessoa que está a falar ou a apresentar um 

problema 

• Preste atenção ao que ela está a dizer 

• Mostre-lhe (com gestos de cabeça ou com monossílabos) que 

está a acompanhar o que a pessoa está a dizer 

• Faça perguntas concretas para procurar compreender melhor 

o que está a ser dito 

• Verifique se compreendeu correctamente, resumindo o que 

ouviu e perguntando à pessoa que falou se era essa, de facto, 

a sua mensagem. 

 

5 – Resolver problemas e atingir objectivos: 

• Identificar o problema ou o objectivo que se pretende atingir 

• Enunciar / fazer uma lista de todas as soluções / estratégias 

possíveis 

• Analisar vantagens e desvantagens de cada uma das 

soluções / estratégias possíveis 

• Escolher a ‘melhor’ solução / estratégia 

• Planear a implementação da solução / estratégia escolhida: 

organizar as ajudas e os recursos necessários, identificar as 

dificuldades possíveis e como lidar com elas 

• Analisar a execução do plano e os resultados obtidos: 

identificar os progressos feitos e reformular o plano em 

relação aos aspectos a melhorar.  

 

Adaptado por Luisa Brito (2007) a partir de: Terapia Familiar Comportamental – Manual, Ian 

Falloon et al (1996), versão portuguesa da Clínica Universitária de Psiquiatria e Saúde Mental 

da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). 
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APÊNDICE 6 – FICHA PARA TÉCNICA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Adaptado por Luisa Brito (2008) a partir de: Terapia Familiar Comportamental – Manual, Ian Falloon et al 

(1996), versão portuguesa da Clínica Universitária de Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002). 
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APÊNDICE 7 - FICHA PARA SINAIS PRECOCES DE RECAÍDA
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Adaptado por Luisa Brito (2008) a partir de: Terapia Familiar Comportamental – Manual, Ian Falloon et al 

(1996), versão portuguesa da Clínica Universitária de Psiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2002).�
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APÊNDICE 8 – FOLHA PARA OPINIÕES DOS PARTICIPANTES ACERCA DE 
CADA UMA DAS SESSÕES.

!"#$%&'#()*+'%",%+-.%/)!/0&#%12&3'0,3/)43"3)5"24#/)1%)6378903/)1%)!%//#3/)&#7):/;20<#="%+03)
>3"03)?20/3)@"0'#)A)BC)!"#D"373)1%)E#2'#"37%+'#)%7):+=%"73D%7)13)F+0,%"/0131%)1%)?0/G#3!

Caro Participante, 

As suas impressões, as suas opiniões e as suas ideias acerca desta sessão dos 
Grupos Psicoeducativos Multifamiliares em que está a participar são muito 
importantes, para podermos identificar o que se deve manter em futuras sessões, 
e o que poderá ser melhorado. 

Vimos por isso solicitar-lhe que nos dê a sua opinião sobre o que encontrou como 
positivo e como negativo, e também que nos faça chegar as suas sugestões. 

Desde já, agradecemos muito a sua colaboração! 
 
TEMA DA SESSÃO–                                                          Data:  /  /          
 
ASPECTOS POSITIVOS (as suas impressões, como se sentiu, em que é que o 
ajudou, em que é que ajudou a sua família, etc.) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
ASPECTOS NEGATIVOS (as suas impressões, como se sentiu, o que lhe 
desagradou, em que é que o poderá ter prejudicado, ou à sua família, etc.) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
  
SUGESTÕES (o que poderá ser melhorado?) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Data: 
Assinatura (facultativa): !



 

Tendo por base o conhecimento adquirido e a compreensão 
acerca dos processos cerebrais envolvidos na esquizofrenia, tanto 
as pessoas doentes como os seus familiares estarão mais habilita
dos a contribuir para evitar as recaídas e promover a recuperação, 
identificando e gerindo as situações de stress potencialmente pe
rigosas, negociando adequadamente as mudanças no diaadia e 
o ritmo de progresso, e ajustando continuamente o nível de esti
mulação às limitações e capacidades da pessoa doente. 

 
 

Maria Luisa da Silva Brito (Luisa Brito), nasceu no Porto, em 1960, viveu em 
Angola até 1975, e desde então reside em Coimbra. Tem dois filhos. 
É enfermeira desde 1981, tendo trabalhado até 1985 no Hospital Sobral Cid. 
Atualmente é Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra. 
Em 1985 concluiu a especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psi
quiátrica e iniciou a carreira docente na Escola de Enfermagem Doutor Ângelo 
da Fonseca. 
Em 2000 concluiu o Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental, na Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, com uma dissertação sobre ‘A saúde 
mental dos prestadores de cuidados a familiares idosos’, que mais tarde pu
blicou em livro (Quarteto Editora  ISBN: 9728535199). 
Em 2012 concluiu o Doutoramento em Enfermagem, pela Universidade de Lis
boa, com Tese sobre ‘Grupos Psicoeducativos Multifamiliares – uma forma de 
aprender a viver com a esquizofrenia’ (http://hdl.handle.net/10451/5702) 
Em 2018 concluiu a atualização e revisão da sua Lição sobre «O Enfermeiro 
como Terapeuta de Referência nas Equipas de Saúde Mental Comunitária», pu
blicada em 2021 pela Ordem dos Enfermeiros, ISBN: 9789898444561. 
Nos últimos anos tem desenvolvido investigação, formação e divulgação cien
tífica predominantemente na área dos cuidados a pessoas com Doença Mental 
Grave e suas famílias, bem como na área da promoção da saúde mental/pre
venção da doença mental.  
 
 

Email para contacto: brito.ml@gmail.com 
 

www.ruigracio.com

http://hdl.handle.net/10451/5702
https://www.flipsnack.com/ordemenfermeiros/o-enfermeiro-como-terapeuta-de-refer-ncia-nas-equipas/full-view.html

