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PREFÁCIO
Este manual possui as ferramentas necessárias destinadas aos profissionais de saúde de modo a promover ações junto dos cuidadores informais,
apresentando várias soluções de orientação para que possam lidar com o
seu familiar de forma mais assertiva e contribuir positivamente para aliviar os efeitos decorrentes da esquizofrenia e, por consequência, melhorando todo o ambiente familiar.
A esquizofrenia é uma doença do foro mental que tem vindo, ao longo
dos últimos anos, a ter um desenvolvimento com soluções clínicas inovadoras, tanto ao nível médico como ao nível comportamental.
Esta doença provoca no indivíduo um sofrimento extremo, em primeiro
lugar para aceitar a própria doença que o diferencia das outras pessoas
que o rodeiam e, por outro lado, os episódios a que está sujeito no seu dia
a dia, como alucinações, delírios e pensamentos desorganizados, provocando desespero e manifestações de descontrolo emocional. Estes factos
não são alheios aos familiares, amigos e à comunidade onde está inserido.
Para além do doente, os familiares e os seus cuidadores também
sofrem com a doença, pois são os que mais se sacrificam com as queixas
e com os seus comportamentos desviantes a esta associados. Acabam por
possuir um sentimento de frustração, pela incerteza da ajuda que prestam, ou seja, se é a mais adequada face ao quadro clínico. Muitas vezes os
cuidadores, com a continuidade do apoio ao doente, sofrem de um desgaste e degradação da sua qualidade de vida, podendo mesmo ter como
desfecho a doença.
15
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ANCORAGEM

A família/cuidadores e os técnicos de saúde (psiquiatras, psicólogos,
enfermeiros) são os pilares fundamentais para o tratamento e recuperação
da pessoa com esquizofrenia, uma vez que melhoram a sua qualidade de
vida e de toda a família. Grande parte do sucesso do tratamento passa pelo
apoio familiar ao paciente e pela influência positiva na vida dos familiares/
/cuidadores, aumentando os seus níveis de socialização, promovendo uma
melhor inserção social, aumentando os níveis de autoestima e gerando
uma motivação pela vida.
A tarefa do familiar/cuidador é de extrema importância e complexidade, exigindo alguma habilidade para contornar possíveis situações
adversas que surjam. O doente tem necessidade de um apoio constante,
que minimize os possíveis efeitos das recaídas que possam surgir. Por outro
lado, é fundamental que este se sinta parte do núcleo familiar.
Estou convicto de que esta obra vai dar uma preciosa ajuda a todos os
que estão envolvidos com esta problemática.
Um familiar
Carlos Pires dos Santos
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