
População-alvo (Diego) 

 A população-alvo da presente pesquisa será constituída por todos os familiares 

cuidadores dos pacientes com transtornos psiquiátricos, atendidos no CAPS da cidade 

de São João del-Rei, que preencherem os critérios de inclusão e exclusão, descritos a 

seguir. Serão incluídos, na população-alvo, os familiares com 18 anos ou mais, de 

ambos os gêneros, indicados como os principais cuidadores dos pacientes e que 

convivam diariamente com eles. Os principais cuidadores serão indicados pelos 

profissionais do serviço. Serão excluídos os cuidadores que apresentarem algum quadro 

de doença física crônica ou transtorno psiquiátrico grave, segundo informações do 

serviço. Serão também excluídos os cuidadores que demonstrarem dificuldades de 

compreender os itens dos instrumentos de medida e/ou questões da entrevista 

estruturada. 

 

Amostra 

 Será selecionada uma amostra de familiares cuidadores, a partir da população-

alvo definida anteriormente, pelo método de amostragem randômica simples. Nesse 

método de amostragem, todos os membros da população têm a mesma probabilidade de 

serem selecionados (Contandriopoulos et al., 1994). Para isso, será feita uma lista com o 

nome de todos os cuidadores de pacientes do CAPS que preencherem os critérios de 

inclusão e exclusão e será realizado um sorteio para selecionar os participantes, com 

reposição de sujeitos, caso seja necessário. A vantagem da amostragem aleatória é que 

apenas por esse método é possível fazer generalizações dos resultados para a população 

estudada, assim como realizar inferências estatísticas (Contandriopoulos et al., 1994). O 

tamanho da amostra será determinado por cálculo estatístico a partir da equação abaixo, 

levando em consideração um poder de amostra de 95%. Bolfarine e Bussad (2005) 

forneceram a seguinte expressão para o cálculo do tamanho amostral para o objetivo 

primário desse trabalho que é fazer levantamento descritivo. 

 

 
sendo 
B = erro admissível na estimativa da proporção 
N = tamanho da população 
Z = obtido da tabela da distribuição normal para um poder de 95%. 


