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Instruções de aplicação 
 
 

Este questionário tem como objetivo avaliar a experiência dos familiares de pacientes 
psiquiátricos de cuidar dos seus pacientes e o impacto desta experiência em suas vidas, 
em termos da sobrecarga sentida por eles.  
 

O questionário deve ser aplicado em situação de entrevista, por um entrevistador 
previamente treinado. O tempo de aplicação dura aproximadamente 30 minutos. 
 

Para a realização da entrevista, uma situação de privacidade deve ser buscada. O 
respondente  deve ser adequadamente informado sobre o objetivo da aplicação do 
instrumento e o destino dos dados obtidos. Deve também se sentir à vontade para 
esclarecer quaisquer dúvidas ao longo da aplicação. Em situações de pesquisa, uma vez 
que o familiar concorde em responder, é fundamental a obtenção do consentimento livre 
e esclarecido. 

 
Durante a entrevista, deve ser enfatizado que o questionário se refere aos últimos 30 

dias da vida do paciente, independente do local onde o indivíduo se encontre. O 
instrumento deve ser respondido em apenas um encontro.  Todas as questões do 
questionário devem ser respondidas.  

 
Deve ser enfatizado para o respondente que não há respostas certas nem erradas e 

que ele deve responder com base em sua própria experiência pessoal, de forma a 
expressar sinceramente seus sentimentos, com relação à sobrecarga sentida em cuidar 
do paciente.  
 
As respostas de cada item devem ser anotadas no questionário pelo entrevistador. 
 
 
 
                                                    

Os usuários devem ser lembrados de que, usando esta escala não devem modificar as orientações, 

questões e layout de nenhuma forma. 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DA FAMÍLIA 
 
 
PARTE A: ASSISTÊNCIA NA VIDA COTIDIANA 

 
Geralmente as pessoas que têm doenças mentais precisam de ajuda ou precisam 

ser lembradas de fazer as coisas comuns do dia-a-dia. As perguntas que vou fazer agora 
são sobre isso. Talvez, nem todas elas se apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por 
favor, com o conhecimento que você tem sobre ele(a). 
 
 
A1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer 
coisas como se pentear, tomar banho ou se vestir ? Foram quantas vezes?    
 ______1______    ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____ 
  Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A2a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias   ?    
 
A1b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) ou lembrar–lhe de fazer essas coisas?  
_____1______         _____2______   ____3_____     ____4______    
 Nem um pouco          muito pouco       um pouco           muito ?            
 
 
A2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou encorajou (Nome) a 
tomar os remédios dele(a) ou teve que dar o remédio pessoalmente ou às escondidas? 
Foram quantas vezes?          
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____
 Nenhuma  vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A3a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 
 
 A2b. Quanto lhe incomodou ter que fazer alguma coisa para (Nome) tomar os remédios 
dele(a)?  
______1_____   _____2______   ____3______   ____4_____    
 Nem um pouco    muito pouco       um pouco           muito  ?      
 
 
A3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer  
tarefas da casa (ex. arrumar a cama, limpar o quarto, lavar roupa, etc.) ou teve que fazer 
isto para ele(a)? Foram quantas vezes?     
_____1______     _____2______     _____3_____    ____4_____     ____5____
Nenhuma vez       menos que uma    1 ou 2 vezes     de 3 a 6 vezes     Todos os  
(PASSE P/ A4a)    vez p/ semana     p/ semana         p/semana               dias ? 
 
 
A3b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)?  
_____1_____   _____2______   _____3_____    ____4____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito ?        
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A4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer 
compras de alimentos, roupas ou outros objetos ou teve que fazer compras para ele(a)?  
Foram quantas vezes?           
 
______1_____   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____                                                     
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A5a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 
 
 
A4b.Quanto lhe incomodou ter que  ajudar, lembrar ou fazer  essas coisas para ele(a)? 
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito    ?    
 
 
A5a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você cozinhou para (Nome) ou o (a) ajudou a 
preparar as refeições? Foram quantas vezes?          
_____1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez      menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A6a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 
 
A5b. Quanto lhe incomodou ter que cozinhar para (Nome) ou ajudá-lo(a) a preparar as 
refeições dele(a)?   
_____1______    _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco              muito     ?   
 
 
A6a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou a levar (Nome) a algum lugar,  à 
pé, de carro, de ônibus ou por outros meios de transporte? Foram quantas vezes?         
_____1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  ? 
(PASSE P/ A7a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias 
 
A6b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar a levar (Nome) a algum lugar?  
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco    muito pouco        um pouco          muito  ?     
 
 
A7a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) a cuidar do  dinheiro 
dele(a)  ou teve que fazer isso por ele/ela? Foram quantas vezes?    
    _____1______   ______2_____   ____3______   _____4____   ____5_____ 
Nenhuma   vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A8a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias    ? 
 
A7b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) a cuidar do dinheiro dele(a) ou a fazer 
isto por ele(a)?  
______1_____   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco  muito pouco       um pouco           muito       ? 
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A8a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou insistiu com (Nome) 
para ele(a) se ocupar com alguma coisa, não ficar à toa, usar o seu tempo para fazer 
alguma coisa, como ler revista, se divertir com alguma coisa, trabalhar, estudar ou visitar 
as pessoas, etc. ? Foram quantas vezes?         
_____1______   ______2_____   _____3_____   _____4____   ____5_____ 
Nenhuma   vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ A9a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 
     
A8b.  Quanto lhe incomodou ter que ajudar ou lembrar (Nome) a se ocupar com alguma 
coisa?  
_____1______   _____2______   ____3______   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito     ?   
 
 
A9a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você lembrou, encorajou ou insistiu com 
(Nome) ou teve que levá-lo(a) para as suas consultas médicas ou atividades nos serviços 
de saúde mental ? Foram quantas vezes?         
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma   vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B1a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 
     
A9b.  Quanto lhe incomodou ter que lembrar, encorajar ou levar (Nome) para as suas 
consultas médicas ou atividades nos serviços de saúde mental?  
_____1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito     ?   
 
 
PARTE B:  SUPERVISÃO AOS COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS 
 
Algumas vezes, as pessoas com doenças mentais podem precisar de ajuda quando 
ocorrem alguns comportamentos problemáticos. As perguntas que vou fazer agora talvez 
não se apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o conhecimento que 
você tem sobre ele (a). 
 
B1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir  (Nome) de 
apresentar algum comportamento que te deixasse envergonhado(a) ou incomodado(a) ou 
teve que lidar com estes comportamentos ou com suas conseqüências ? Foram quantas 
vezes?        
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez      menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B2a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias   ? 
 
B1b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento desconcertante de 
(Nome)?  
  _____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____     
 Nem um pouco     muito pouco       um pouco           muito     ?   
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B2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) 
ficasse exigindo demais sua atenção ou você teve que lidar com este comportamento ou 
suas consequências ? Foram quantas vezes?         
_____1______   _____2______   _____3_____   _____4____   _____5____ 
Nenhuma   vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B3a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 
 
B2b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com o comportamento de (Nome) de exigir que 
você dê atenção a ele(a)?   
______1_____   ______2_____   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito     ?   
 
 
B3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que 
(Nome) incomodasse as pessoas durante a noite ou teve que lidar com este 
comportamento ou com suas conseqüências ? Foram quantas vezes?        
____1_______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B4a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 
 
B3b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento perturbador de 
(Nome)?  
_____1_____   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco  muito pouco       um pouco           muito    ?    
 
 
B4a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que 
 (Nome) insultasse alguém, ameaçasse ou machucasse alguém ou teve que lidar com este 
comportamento ou suas conseqüências ? Foram quantas vezes?          
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
  Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B5a.)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 
 
B4b. Quanto lhe incomodou ter que fazer isso?  
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito  ?      
 
B5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de falar 
em morrer, ou de falar em se matar, de ameaçar ou tentar se matar? Foram quantas vezes? 
_____1______   _____2______   _____3_____   _____4____   ____5_____ 
Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B6a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias  ? 
 
B5b. Quanto lhe incomodou estas conversas, ameaças ou tentativas de (Nome) de se 
matar ou de falar em morrer?  
_____1______   ____2_______   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco      muito pouco       um pouco           muito   ?     
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B6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que 
(Nome) bebesse demais  (bebidas alcoólicas) ou teve que lidar com as conseqüências 
deste comportamento? Foram quantas vezes? 
_____1______   _____2______   ____3______   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B7a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 
 
B6b.Quanto lhe incomodou o fato de (Nome) beber ?  
_____1______   _____2______   ____3______   ___4______    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito    ?    
 
B7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que 
 (Nome) comesse ou bebesse demais (bebidas não alcoólicas, ex. café, xaropes, etc.) ou  
 fumasse demais? Foram quantas vezes?         
______1_____   ______2_____   ______3____   ____4_____   ____5_____ 
Nenhuma vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ B8a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 
 
B7b.  Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento de (Nome)? 
______1______   ______2______   _____3______   _____4_____    
 Nem um pouco   muito pouco       um pouco           muito    ?    
 
B8a.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir 
(Nome) de usar drogas (ilegais) ou teve que lidar com  as conseqüências deste 
comportamento? Foram quantas vezes? 
______1______ _____2_______   ______3_____   _____4_____   ____5______ 
Nenhuma  vez     menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
(PASSE P/ C1a)    vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 
 
B8b. Quanto lhe incomodou o fato de  ( Nome ) usar drogas (ilegais)?  
______1______   _____2_______   _____3______   ____4______    
 Nem um pouco     muito pouco       um pouco           muito  ?      
 
 
PARTE C : GASTOS FINANCEIROS 
 
C1.  Nos últimos 30 dias, você, pessoalmente, pagou ou deu algum dinheiro seu à (Nome) 
para cobrir algumas despesas dele (a) e que ele não lhe tenha devolvido? Sim___ Não___ 
                                                                                   
C2. Nos últimos 30 dias, o paciente teve gastos com           Sim   Não     Gastos nos                                          
        os itens abaixo?                                                                                 últimos 30 dias 
a- Transporte (carro, combustível, ônibus,táxi, etc?) ..........  1        2        $------------ 
b- Roupas e calçados? .........................................................  1        2        $------------ 
c- Trocados para pequenos gastos?.....................................   1        2        $------------ 
d- Alimentação ?...............................................................  1        2        $-------------- 
      (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a 

parcela  destas despesas correspondente ao paciente).      
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                SIM   NÃO     Gastos nos  
                 Últimos 30 dias  
e- Moradia (aluguel , prestação da casa) ?....................... 1       2        $-------------- 
     (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a  
      parcela desta despesa correspondente ao paciente)  
f- Medicamentos ?........................................................          1       2        $--------------           
g- Tratamento de saúde mental ? ................................          1       2        $-------------- 
h- Outros gastos médicos (dentista,fisioterapeuta,etc.)?....    1       2        $-------------- 
i- Cigarros? .......................................................................    1       2        $-------------- 
j- Objetos  pessoais? __________   ..................................  1       2        $-------------- 
k- Telefone?...................................................................... 1       2        $--------------  
l- Pagamento de profissionais p/cuidar do paciente........ 1       2        $-------------- 
m- Plano de saúde _____________________________ 1       2        $-------------- 
n- Outras despesas ? ( Especifique ) :----------------------- 1       2        $-------------- 

 
C2-Total: $_________ 

 
C3. Quantia com a qual o paciente contribuiu para as despesas mensais: ___________ 
 
C4. Gastos da família com o paciente (diferença entre  C2  e  C3):  ______________  
 
C5. No último ano, os gastos que você teve com (Nome) foram pesados para você  com    
que freqüência?   
 
Sempre ou quase sempre                     5 
Freqüentemente                                                   4 
Ás vezes                                                                 3 
Raramente                                                             2 
Nunca                                                                    1 
 
 
PARTE  D.   IMPACTO NAS ROTINAS DIÁRIAS 
 
D1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você faltou, chegou atrasado ou cancelou algum 
compromisso, como no trabalho, na escola ou em outros lugares, porque teve que cuidar 
de (Nome)?  Foram quantas vezes?    
     
______1_____   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
                             vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias? 
    
D1b. Nos últimos 30 dias, quantas vezes as suas atividades sociais e de lazer (ex. sair 
para descansar ou visitar alguém) foram alteradas ou perturbadas, porque você teve que 
cuidar de (Nome)? Foram quantas vezes?          
_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
                             vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias/ 
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D1c. Nos últimos 30 dias, quantas vezes os seus serviços de casa ou a rotina da casa foi 
alterada ou perturbada porque você teve que cuidar de (Nome)? Foram quantas vezes?         
_____1______   _____2______   ____3______   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
                             vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias? 
 
D1d.  Nos últimos 30 dias, quantas vezes o fato de cuidar de (Nome) impediu de você 
dedicar aos outros membros da família a atenção e o tempo de que eles necessitavam?  
Foram quantas vezes?         
_____1______   ______2_____   ____3______   ____4_____   ____5_____ 
 Nenhuma vez    menos que uma  1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes  Todos os  
                             vez p/ semana     p/ semana        p/semana          dias ? 
 
D2. A doença de (Nome) provocou mudanças mais ou menos permanentes na sua rotina 
diária, no seu trabalho ou na sua vida social? Sim (  ) Não (  ).  
_____1______   _____2______   ____3______   ____4_____    
 Nem um pouco     muito pouco       um pouco           muito  ?      
 
 
D3. Por causa da doença de (Nome): 
 
(Nota ao entrevistador: Você pode circular mais de uma resposta) 
                 Sim Não 
a- Você teve que trabalhar menos ou abandonar o seu emprego 2 1 
     ou teve que trabalhar mais para cobrir os gastos? 
b- Você teve que se aposentar mais cedo do que você planejava?... 2 1 
c- Você deixou de ter (ou tem menos) vida social (ex.deixou de 
    passear, visitar  pessoas, ir a festas, etc.)?................................. 2 1 
d- Você perdeu amizades? .............................................................. 2 1 
e- Você deixou de tirar férias (ex. visitar parentes, viajar)?.............. 2 1 
f-  Você deixou de receber (ou recebe menos) pessoas em casa........ 2 1 
     (familiares e/ou amigos)? 
          
 
PARTE E: PREOCUPAÇÃO COM O PACIENTE 
 
Mesmo quando as pessoas não se vêem por algum tempo, às vezes, mesmo assim elas se 
preocupam umas com as outras. Eu gostaria de perguntar-lhe sobre suas preocupações 
com (Nome).  
 
E1. Você fica preocupado(a) com a segurança física de (Nome) (ex. que alguma coisa 
ruim aconteça com ele(a), que ele(a) sofra um acidente, entre em uma briga, que alguém 
se aproveite dele(a), que fuja, etc.): 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
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E2. Você fica preocupado(a) com o tipo de ajuda e tratamento médico que (Nome) está 
recebendo ?(ex. com receio de que ele(a) não esteja sendo bem atendido(a), de que não 
esteja recebendo um bom tratamento para a doença dele(a), etc.?) 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
 
E3. Você fica preocupado(a) com a vida social de (Nome) (ex. preocupado se ele(a) não 
sai muito de casa, ou se sai demais  ou se tem poucos amigos ou se sai com amigos que 
não lhe convém ?)                    
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
          
E4. Você fica preocupado(a) com a saúde física de (Nome)? (ex. dores, doenças, etc.)                 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
           sempre?           
 
E5. Você fica preocupado(a) com as condições de moradia atual de (Nome)?                 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
 
E6.Você fica preocupado(a) ao pensar como (Nome) faria para sobreviver 
financeiramente se não houvesse você para ajudá-lo?                  
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
 
E7. Você fica preocupado(a) com o futuro de (Nome)?                 
_____1_____          ____2_____          ____3_____       ___4____            ___5____   
    nunca   raramente            às  vezes      freqüentemente    sempre ou quase     
                sempre?           
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