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RESUMO 

Com o processo da desinstitucionalização psiquiátrica, o qual priorizou os serviços 
comunitários de saúde mental, as famílias dos sujeitos em sofrimento psíquico tem assumido 
cada vez mais o papel de provedoras de cuidados e apoio aos pacientes. Objetivou-se investigar 
a convivência das famílias de sujeitos em sofrimento mental, após a desinstitucionalização 
ocorrida no município de Ponta Grossa e identificar os enfrentamentos dos familiares quanto a 
assistência nos serviços de saúde comunitário e hospitalar. Estudo qualitativo, descritivo, com 
entrevistas semi estruturadas com seis familiares. Os resultados indicaram que o preconceito 
em relação ao fenômeno do transtorno mental gera profundas consequências, como 
marginalização afetiva e social das pessoas que precisam conviver com os pacientes. Os 
familiares ainda se sentem desamparados, situação essa que se agrava pelo preconceito da 
sociedade, que os marginaliza e viola seus direitos de cidadania, impedindo-os de (re)construir 
suas vidas. Concluiu-se que é essencial a conscientização dos profissionais de saúde na 
construção de uma nova forma de cuidado, que não seja mais de exclusão e isolamento, mas 
que, sobretudo, paute-se na democracia, solidariedade e tolerância em relação à diferença. Uma 
forma de cuidado que revele atitude, atenção e interesse com o outro, humanizando a assistência 
em saúde. 
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