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Filhos de portadores de esquizofrenia apresentam prejuízo de desenvolvimento
mesmo sem herdar a doença  |  FABRÍCIO MARQUES
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A
s vítimas da esquizofrenia legam
a seus filhos o peso de uma dú-
vida e as dores de um estigma.
As crianças crescem sem saber
se herdarão ou não o grave
transtorno do funcionamento
cerebral que produz pensamen-

tos desconexos, alucinações, delírios de
perseguição e, em casos extremos, um
completo alheamento. Ocorre que a es-
quizofrenia costuma manifestar-se em
apenas 13% dos filhos de pacientes, em
contraste com o risco de 1% encontra-
do na população em geral, e demora a
emitir seus primeiros sinais, que despon-
tam principalmente na faixa dos 20 aos
29 anos. Só depois dessa fase os que têm
pai ou mãe com a doença começam a
respirar com algum alívio, ainda que, em
casos raros, a doença possa manifestar-
se mais tarde. Pesquisas recentes revelam,
contudo, que os efeitos do estigma, re-
sultantes do preconceito e do isolamen-
to social, são persistentes e atingem a to-
dos, inclusive os filhos que não apresen-
tam a doença. Criados geralmente em
ambientes desestruturados, nos quais a
referência paterna ou materna é ausen-
te ou francamente perturbada, eles não
raro assumem a responsabilidade de cui-
dar do pai ou da mãe doentes e acumu-
lam prejuízos em seu desenvolvimento.

A medicina estabeleceu parâmetros
capazes de monitorar os filhos de porta-
dores da esquizofrenia na tentativa de
identificar precocemente sinais da doen-
ça e estabelecer intervenções capazes de
minimizar os efeitos. Já aqueles que não
desenvolvem a moléstia são solenemen-
te ignorados pelas políticas de saúde pú-
blica. “Eles sofrem desajustes em vários
aspectos de suas vidas, mas é como se is-
so não existisse”, afirma a psiquiatra An-
gela Cristina César Terzian, professora
da Universidade Federal de Mato Gros-
so (UFMT).“Os pais portadores da doen-
ça mental e suas famílias têm uma in-
teração complexa, mas isso não é levado
em consideração na formação dos pro-
fissionais de saúde mental, nas interven-
ções dos serviços públicos nem nas dis-
cussões do planejamento de novas ações
de saúde em nosso país.”

Angela coordenou uma pesquisa pio-
neira no país com famílias de portado-
res de esquizofrenia que, além de muni-
ciar sua tese de doutoramento defendi-
da em 2006, revelou o impacto da doen-
ça na vida dos filhos dos pacientes, tra-

duzido em desajustes mesmo sem her-
dar o mal. Tal pesquisa é parte do proje-
to “Maternidade e paternidade na esqui-
zofrenia: o impacto da doença na vida de
pacientes e seus filhos”, coordenado pelo
professor Jair de Jesus Mari, da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp),
que obteve financiamento do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) e da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).

Padrão reprodutivo - Em dois artigos
científicos, Angela apresentou dados
preocupantes. Num dos estudos, divul-
gado no ano passado na Revista Brasilei-
ra de Psiquiatria, analisou as taxas de fer-
tilidade e fecundidade numa amostra de
pacientes com esquizofrenia atendida
num ambulatório da Unifesp, na capital
paulista. No segundo estudo, publica-
do em abril deste ano nos European Ar-
chives of Psychiatry and Clinical Neuros-
cience, ela fez um levantamento com 489

pacientes tratados em serviços de saú-
de mental da Região Metropolitana de
Cuiabá, Mato Grosso.A comparação en-
tre os dois universos permitiu enxergar
que o baixo padrão reprodutivo dos pa-
cientes com esquizofrenia registrado
em países desenvolvidos repete-se no
Brasil urbano (São Paulo), mas prova-
velmente não se aplica à realidade do in-
terior do país, como se observou no
exemplo de Cuiabá. Na amostra pau-
listana de 167 pacientes, apenas 32 ti-
veram filhos. Já entre as 489 pessoas ava-
liadas na capital de Mato Grosso, 294
eram pais ou mães – o equivalente a 60%
da amostra. Os índices registrados em
países desenvolvidos são significativa-
mente menores, em torno de 30%. Ao
todo, os pacientes cuiabanos tiveram 828
filhos, uma média de 3,3 por paciente
com esquizofrenia.

O levantamento feito em Cuiabá per-
mitiu mapear o prejuízo que essa gera-
ção de filhos de portadores de esquizo-
frenia carrega para o resto da vida.A pes-
quisadora selecionou 431 deles, com ida-
de entre 18 e 55 anos, que responderam
a um questionário. Angela pôde men-
surar dois tipos de problema. De um la-
do, a situação profissional dos filhos de
pacientes mostrou-se anormalmente pre-
cária. Apenas 50,8% das mulheres esta-
vam empregadas – ante uma média de
62,4% da população feminina brasileira.
Entre os homens, o problema era menor,
mas ainda visível. Cerca de 79,7% tinham
emprego, ante 89,7% da média dos ho-
mens brasileiros. Outro prejuízo diagnos-
ticado diz respeito à situação conjugal,
mas, nesse caso, quem sofre mais são os
homens.Apenas 54,7% deles casaram-se
alguma vez na vida, ante uma média na-
cional de 66%. Já entre as mulheres a di-
ferença é estatisticamente desprezível.
O estudo procurou problemas relaciona-
dos à educação, mas não encontrou dis-
tinção significativa de atraso escolar en-
tre os filhos de pacientes e a população
em geral. “Ocorre que este parâmetro é
ruim em toda a população brasileira”, diz
Angela Terzian. Mesmo assim há sinais
indiretos que apontam para um compro-
metimento também nessa área. Nenhum
dos filhos de pacientes entrevistados em
Cuiabá conseguira obter diploma supe-
rior.A média brasileira é de 8% de popu-
lação graduada.

Ainda está muito distante o consen-
so sobre as causas da esquizofrenia. O
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mais provável é que se trate de um con-
junto de doenças associadas causadas
por múltiplos fatores. Os mais citados
são a predisposição genética e as altera-
ções bioquímicas e estruturais do cére-
bro. Estudos recentes mostram que in-
fecções e até o estresse causado pela vi-
da urbana e as migrações podem ajudar
a desencadear a doença (ver Pesquisa
FAPESP edição 95). É certo que descen-
dentes de portadores de esquizofrenia
têm propensão maior a desenvolver a
moléstia, mas a hereditariedade, sozinha,
é incapaz de explicar todas as manifesta-
ções da doença. Esse mosaico de possi-
bilidades torna difícil também esquadri-
nhar as causas dos prejuízos no desen-
volvimento neuropsicomotor dos filhos
que não manifestam o transtorno men-
tal. Novamente, não se descarta algum
tipo de ingrediente genético e que tais
comprometimentos resultem de uma ex-
pressão incompleta da doença.“Pode ser
genética, mas também pode envolver fa-
tores ambientais ou ser causada pela fal-
ta de estímulo ao desenvolvimento da
criança decorrente da situação do pai ou
da mãe”, diz Angela Terzian.

Certos prejuízos têm origem clara-
mente cultural. É provável que as filhas
de pacientes não tenham emprego for-
mal porque ainda recai mais sobre as
mulheres a responsabilidade de cuidar
do pai ou da mãe doentes. A situação
conjugal se explica pelo preconceito e
pelo isolamento. “Persiste o estigma de
‘filho de paciente doente mental’ que
prejudica as relações sociais”, afirma a
pesquisadora.

Relatos de filhos de pacientes colhi-
dos pela pesquisadora revelam de forma
aguda o drama descrito nas estatísticas.
São casos como o de Vinícius, de 36 anos,
que cuida da mãe doente até hoje:

“Não lembro de minha mãe fazendo
um carinho comigo. Quando eu tinha
11 anos ela foi internada e fiquei três
anos sem ver minha mãe. Não pude es-
tudar, tinha que trabalhar, não tive ami-
gos. Hoje eu cuido dela, ela mora comi-
go, minha mulher e meus filhos. Tenho
minha profissão, mas foi muito sofri-
mento.Vou vivendo a vida, tentando re-
cuperar a vida que eu perdi lá atrás, vi-
vendo agora...”.

Outra entrevistada pela pesquisa, Sil-
via, de 38 anos, lembrou o drama de sua
infância e adolescência, convivendo com
o pai vitimado pela doença.

“Quando eu tinha 6 anos meu pai
teve uma crise. Ele não trabalhava e fica-
va em casa cuidando de mim e do meu
irmão que tinha 8 anos. Aí ele teve esta
crise e deixou a gente sozinho e sumiu.
Demorou três dias para a gente saber
dele. Ele foi internado e ficou oito meses
no hospital. Quando ele estava em casa,
a gente ficava triste porque sabia que ele
ia brigar com a gente. Não era aquele pai
que dava um ou dois tapinhas, dava dez,
12 tapas de verdade, qualquer coisinha
que não agradava, ele não conversava...
Hoje ele está bem tratado, vai direto no
serviço de saúde, toma remédio, faz te-
rapia e aprendeu a fazer tapete. Eu e meu
irmão, a gente se reveza pra cuidar dele,
mas ele ajuda até a cuidar dos meus fi-
lhos. Eu não tenho raiva. O que eu pu-
der fazer, eu faço por ele hoje.”

Um dos objetivos da pesquisa de An-
gela é fornecer dados e reflexões que aju-
dem a criar estratégias de saúde públi-
ca voltadas para as vítimas da esquizo-
frenia e suas famílias.“As políticas públi-
cas até hoje não contemplam a idéia de
que os pacientes expressam o desejo e

exercem o direito de ter relacionamen-
tos amorosos e sexuais, de constituir fa-
mília, de ter filhos e de cuidar plenamen-
te de suas crianças. Talvez isso seja um
resquício do tempo em que não se da-
va aos pacientes outra alternativa senão
a internação em instituições manico-
miais”, diz Angela Terzian. “Atualmen-
te, com o acesso a tratamentos que ga-
rantem uma melhor qualidade de vida
e maior convívio social, é preciso com-
preender que não basta dar remédio. O
paciente tem o direito de escolher se quer
ou não ser pai ou mãe e o sistema de saú-
de precisa se preparar para dar uma res-
posta a essa demanda, seja oferecendo
esquemas de planejamento familiar, se-
ja monitorando os filhos e promovendo
intervenções sociais para compensar os
prejuízos identificados nas pesquisas. Se
eles têm dificuldades de aprendizagem,
por exemplo, é preciso trabalhar isso nas
escolas”, afirma a pesquisadora.

“G ente da roça” - Dois relatos de pa-
cientes colhidos pela pesquisadora são
reveladores da realidade dos pacientes
no interior do Brasil e de como isso pode
ser mudado. Um deles é o da paciente
A.A.C., de 54 anos, que, a despeito da
doença, teve 11 filhos:

“A gente da roça é assim, tem um
montão de filhos, todo mundo ajuda a
cuidar, os parentes, conhecidos... Eu tive
meu primeiro filho com 18 anos, depois
com 19, 21 e 22.Aí eu fiquei doente e tive
que me tratar e só fui ter meu quinto fi-
lho com 28 anos. No último, que tem
agora 18 anos, o médico disse que era
melhor eu parar, porque do jeito que ia
eu podia ainda ter muito mais filhos. Eu
não queria, mas o marido achou melhor.
Todos têm saúde e agora eles ajudam a
cuidar de mim”.

O segundo relato é de M.P.N., de 23
anos, casada e mãe de um filho plane-
jado, que mantém a doença sob contro-
le com a ajuda de medicamentos:

“Fiquei grávida há dois anos, já esta-
va tomando remédio para esquizofrenia,
um remédio novo, eu estava muito bem
e eu e marido planejamos a gravidez.
Meu filho é lindo, normal, superesperto.
Nós queremos mais filhos, mas agora
ainda não sei quando. Eu estou estudan-
do, preciso arrumar um emprego para
ajudar em casa. Atualmente estou to-
mando pílula anticoncepcional e os re-
médios pra minha doença”. ■
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