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RESUMO 

 

Com a reforma psiquiátrica e a desinstitucionalização, os Serviços Residenciais Terapêuticos 

ganharam mais destaque na reinserção social dos pacientes. Porém, a continuidade dos 

cuidados e o alcance ao tratamento ainda é um grande desafio. A Organização Mundial de 

Saúde elaborou recomendações para a saúde, destacando o desenvolvimento da pesquisa e 

o monitoramento dos serviços, para avaliar sua qualidade. A satisfação dos usuários tem sido 

ressaltada como um dos critérios da qualidade dos serviços de saúde mental. No caso das 

residências terapêuticas, há uma carência de estudos visando este tipo de avaliação e 

ausência de um instrumento de medida específico para este 

fim, no contexto brasileiro. O objetivo desta pesquisa foi fazer a adaptação transcultural do 

Questionnaire sur la Satisfaction de la Clientèle em Résidence D’Accueil (QSHS-21), para 

avaliar a satisfação dos moradores das Residências Terapêuticas (RT). O procedimento 

consistiu em quatro fases: tradução da escala original, retradução, revisão por um comitê de 

especialistas e Estudo Piloto com uma amostra de 30 moradores das RTs do município de 

Barbacena/MG. Os resultados mostraram correções a partir das traduções e retraduções e 

adaptação da escala pelo Comitê de Especialistas, assim como modificações na redação das 

questões, no Estudo Piloto. A versão final possui equivalência semântica e conceitual com a 

escala original e está adaptada à realidade das moradias, sendo de fácil compreensão para a 

população-alvo. 

 

Palavas-chave: adaptação transcultural, escala de medida, residências supervisionadas, 

satisfação dos moradores.  
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ABSTRACT 

 

 Users’ satisfaction is considered a mesure of mental health services quality.  However, few 

studies have evaluated satisfaction regarding residences for psychiatric patients and there is 

no specific instrument in brazilian context for this kind of evaluation. The goal of this 

research was to do the transcultural adaptation of the Questionnaire sur la Satisfaction de la 

Clientèle en Résidence D’Accuei l(QSHS-21), which evaluates the satisfaction of these 

residents. The procedure included four phases: translation of the original scale, re-

translation, analyses by an Expert Commitee and a Pilot Study with a sample of 30 residents 

in the city of Barbacena/ MG. Results showed corrections made based on translations and 

retranslations, transcultural adaptation of the scale by the Expert Commitee and 

modifications in the questions wording during the Pilot Study with residents in order to make 

it easy to understand. The final version of the scale has conceptual equivalence with the 

original scale, is adapted to the brazilian context and is easy to understand by the target 

population. Results showed corrections in the translation and retranslation versions and scale 

adaptation from the Expert Commitee and ,modifications of the questions wording durint the 

Pilot Study. The final version has semantic and conceptual equivalence to the original scale, 

is adapted to the residence context and  is easely understood by the target population. 

Key-words: transcultural adaptation, rating scale. assisted homes, residents’ satisfaction,  
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INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos psiquiátricos, durante muito tempo, foram alvo de pouca preocupação 

pelas instituições mundiais de saúde pública (Üstün, 1999). Nos últimos anos, essa visão tem 

passado por modificações e os transtornos psiquiátricos têm recebido cada vez mais destaque 

(Thornicroft & Tansella, 2010; Üstün, 1999). Algumas pesquisas apontam que os transtornos 

psiquiátricos apresentam alta prevalência na população mundial. Demyttenaere, Bruffaerts, 

Posada-Villa, Gasquet, Kovess, Lepine e Wang (2004), em sua pesquisa com uma amostra 

de 60.463 sujeitos provenientes de 14 países, encontraram que 4,3% a 26,4% dos 

entrevistados preenchiam critérios diagnósticos para transtornos psiquiátricos. Outro estudo, 

conduzido por Wang, Aguillar-Gaxiola, Alonso, Angermeyer, Borges e Bromete (2007), em 

17 países, com 84.850 sujeitos, encontrou que 1,6% (Nigéria) a 17,9% (Estados Unidos da 

América) da amostra haviam usado algum tipo de serviço de saúde mental, nos 12 meses 

anteriores à coleta de dados. A prevalência de esquizofrenia, em países menos desenvolvidos, 

apresentou um aumento estimado de 16,7 milhões, em 1985, para 24,4 milhões, em 2000 e 

um aumento contínuo na proporção de pacientes não tratados (Thornicroft & Tansella, 2010).  

Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS 2008) mostrou que, no 

mundo, 25 milhões de pessoas apresentavam diagnóstico de esquizofrenia. No Brasil, há 

poucos dados epidemiológicos sobre transtornos psiquiátricos. No Estado de São Paulo, a 

prevalência de um mês de transtornos bipolares e transtornos do espectro da esquizofrenia 

foi estimada em 1,1%. Neste mesmo local, a incidência de transtornos do espectro da 

esquizofrenia, no período de um ano, foi estimada em 15 novos casos a cada 100.000 pessoas 

(Schmidt, Ducan, Silva, Menezes, Monteiro, Barreto, Chor & Menezes, 2011), valor inferior 

ao encontrado em países desenvolvidos, que se situa em torno de 40 por 100.000 pessoas 

por ano (Shirakawa, 2009).  

Apesar da elevada prevalência dos transtornos psiquiátricos, a média mundial de 

gastos com saúde mental é somente de 2% do orçamento da saúde (Thornicroft & Tansella, 

2010). No Brasil, esses gastos representaram por volta de 2,5% do orçamento de saúde 

(Gonçalves, Vieira, & Delgado 2012; Kohn, Mello, & Mello, 2007), este valor é muito 

inferior aos de outros países, como a Inglaterra, que utiliza cerca de 10% do orçamento da 

saúde para a saúde mental (Gonçalves et al., 2012), assim como os Estados Unidos da 

América (EUA) e o Canadá, que utilizam 6% e 11% respectivamente (Kohn et al, 2007).  
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Os custos do Ministério da Previdência Social do Brasil com transtornos 

psiquiátricos mostram que o pagamento dos novos auxílios-doença decorrentes destes 

transtornos representou 11% do total de todos os auxílios-doença, no ano de 2010 (Brasil, 

2010). Porém, os transtornos psiquiátricos acarretam também custos não monetários, pois os 

pacientes psiquiátricos apresentam sofrimento causado pelos sintomas, baixa qualidade de 

vida, perda da independência e da capacidade de trabalho e integração social deficiente. 

Segundo a OMS (2008), os transtornos psiquiátricos contribuíram com 13% da Carga Global 

de Doenças (CGD), no ano de 2002. Esse índice inclui os anos de vida perdidos por morte 

prematura, somados aos anos de vida vividos com incapacidade, ajustados de acordo com a 

gravidade do transtorno (Bonadiman, Passos, Mooney, Naghavi & Melo, 2017).  

Baseado nesse contexto, após 1992, mediante vários movimentos sociais, foram 

aprovadas as primeiras leis que originaram a Reforma Psiquiátrica, com a substituição 

progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção comunitária em saúde 

mental. Após a realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, passaram a vigorar, 

no país, as primeiras normas federais de regulamentação e implantação de serviços de 

atenção diária e de fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos (Delgado, 

Schechtman, Weber, Amstalden, Bonavigo & Cordeiro, 2007). Em 2001, foi aprovada a Lei 

10.216, que redirecionou a assistência em saúde mental, oferecendo tratamento em serviços 

comunitários e dispôs sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos 

psiquiátricos.  

Na Reforma Psiquiátrica, foram desenvolvidos programas e serviços comunitários 

de saúde mental, dentre eles o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), conhecido como 

Residência Terapêutica (RT), que faz parte da Política Nacional de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde. Trata-se de um serviço que visa à reinserção social dos indivíduos com 

transtornos mentais na comunidade, de forma que possam circular e reconquistar espaços na 

vida em sociedade (BRASIL, 2000). O SRT surge como um dispositivo que propõe acolher 

os pacientes, egressos ou não de hospitais psiquiátricos, que por falta de suporte social ou 

familiar, não têm condições de garantir uma moradia adequada (BRASIL, 2004). Trata-se de 

espaços de morar e de viver, articulados à rede de atenção psicossocial de cada município 

(BRASIL, 2004).  

Visando garantir a qualidade dos serviços de saúde mental, a realização de pesquisas 

de avaliação destes serviços é essencial, no âmbito do desenvolvimento da saúde mental 

(Bandeira, Lima & Barroso, 2014; Contandriopoulos, 1997; Thornicroft & Tansella, 2010). 
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No caso das residências terapêuticas, há poucos estudos avaliativos, comparativamente a 

outros serviços de saúde mental, havendo, portanto, necessidade de focar nesta temática. 

Dentre as avaliações de serviços, a satisfação dos usuários tem sido enfatizada como um dos 

critérios de qualidade dos serviços (Ruggeri, 1944, 2010; Bandeira et al., 2014; Silva, 2014). 

Esta avaliação é relevante para verificar a real satisfação do paciente psiquiátrico, em um 

serviço que faz parte da Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde e tem, 

como premissa básica, a implantação e consolidação de um modelo de atenção à saúde 

mental voltado para a inclusão social dos portadores de transtornos mentais na comunidade 

(Maluf, Bandeira & Oliveira, 2017). Para isto, há necessidade de instrumentos de medida 

disponíveis e com propriedades psicométricas aferidas para avaliação da satisfação dos 

moradores destas residências (Bandeira, 2014). 

Para verificar a existência de instrumentos de avaliação do nível de satisfação de 

moradores de residências terapêuticas, foi realizada uma busca sistemática nas bases de 

dados SciELO, LILACS/BVS, Pubmed/Medline, Science Direct e Google Scholar, com os 

seguintes descritores: satisfação, pacientes psiquiátricos, serviços residenciais terapêuticos, 

satisfaction, psychiatric patients, residential services, housing services. Não foi encontrado 

nenhum instrumento validado para o Brasil, especificamente para avaliar a satisfação dos 

moradores das residências terapêuticas. Foi encontrado um instrumento validado para o 

Brasil, a Escala da Satisfação dos Pacientes com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR), 

que avalia a satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental, focalizando os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Em relação à satisfação dos pacientes com as 

residências terapêuticas, especificamente, foram encontrados três instrumentos de medida, 

todos no contexto internacional: o Client’s Assessment of Treatment Scale for Supported 

Accommodation- CAT-SA (Sandhu, Killaspy, Krotofil, McPherson, Harrison, Dowling, 

Arbuthnott, Curtis, King, Leavey, Shepherd & Priebe, 2016), o Housing Satisfaction Scale 

– SAMHSA (Tsemberis, Rogers, Rodis, Dushuttle & Skryha, 2003) e o instrumento 

canadense    Questionnaire sur la Satisfaction de la Clientèle en Résidence D’Accueil – 

QSHS-21(Piat, Perreault, & Bloom, 2006). O primeiro instrumento consiste em uma escala 

de medida unifatorial, não sendo adequada para medir um construto multidimensional, como 

a satisfação (Bandeira, 2014). O segundo instrumento é multidimensional, porém, o 

conteúdo de alguns itens não se adapta à realidade das RTs no Brasil, por exemplo: item 1 

(a escolha que você teve sobre o lugar em que vive), item 2 (Quão perto você mora da família 

e dos amigos), item 5 (a escolha de tomar ou não o medicamento). O terceiro instrumento, 
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QHSH-21, é multidimensional e inclui a avaliação de aspectos mais condizentes com as 

características das RTs no Brasil. Além disso, este instrumento abrange um maior número de 

dimensões ou subescalas variadas, podendo avaliar de forma mais completa a satisfação dos 

moradores com as residências. Por estes motivos, este instrumento foi escolhido para fazer 

a adaptação transcultural para o contexto brasileiro. 

O problema de pesquisa encontrado na literatura consultada consiste, portanto, na 

ausência de um instrumento, validado para o Brasil, especificamente para a avaliação da 

satisfação dos moradores das residências terapêuticas. A questão de pesquisa do presente 

trabalho se refere à adaptação para o Brasil de um instrumento de medida para avaliar este 

construto. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Inicialmente, serão abordadas questões sobre a desinstitucionalização psiquiátrica 

nos contextos internacional e nacional. O tópico seguinte relatará sobre a reforma 

psiquiátrica brasileira e seus serviços de saúde mental no Brasil. Logo após, serão 

apresentados os tópicos sobre avaliação de serviços de saúde mental e satisfação dos usuários 

com os serviços de saúde mental. Por fim, será feita uma descrição sobre adaptação 

transcultural de instrumentos de medida.  

 

Contexto da desinstitucionalização psiquiátrica internacional 

Os transtornos psiquiátricos eram tratados, tradicionalmente, em instituições asilares. 

Contudo, o tratamento em manicômios apresentava diversos problemas, dentre eles: maus-

tratos aos pacientes, isolamentos geográfico e profissional, sistema de notificação deficiente, 

má administração, gestão ineficiente, má aplicação de recursos, falta de treinamento dos 

profissionais e inspeção e controle inadequados. Todos estes fatores resultavam em um 

padrão de qualidade pior do que o de um hospital geral (OMS, 2001). 

O movimento de Reforma Psiquiátrica, também chamado de desinstitucionalização, 

teve início na Inglaterra, na metade do século XX, quando houve a influência de três fatores: 

o aprimoramento do tratamento psiquiátrico, com novos medicamentos psicotrópicos e 

intervenções psicossociais; o fortalecimento de movimentos pelos direitos humanos, com a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU); a democratização de muitos países e a 

incorporação de componentes sociais e psiquiátricos à concepção de saúde (Bandeira, 1991; 

OMS, 2001).  

O processo da desinstitucionalização psiquiátrica, nos Estados Unidos (EUA), 

segundo Morgado e Lima (1994), foi influenciado por trabalhadores dos hospitais públicos, 

durante a segunda guerra mundial. Por “objeção de consciência”, estes trabalhadores, 

impedidos de servir o exército, foram encaminhados para atuar em hospitais públicos e 

tiveram contato com as péssimas condições de trabalho e a situação precária dos cuidados 

assistenciais psiquiátricos. Quando a verdadeira realidade dos serviços de saúde mental foi 

apresentada à sociedade, estabeleceram-se as condições para a fundação do National Mental 

Health Foundation (Fundação Nacional de Saúde Mental), que teve uma importante 

influência no processo de mudança do atendimento psiquiátrico. 

A história da saúde mental, conforme Thornicroft e Tansella (2010), pode ser dividida 

em três etapas: 1) Nascimento do asilo, entre 1880 a 1950, que corresponde às construções 
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de manicômios, atendendo somente as necessidades básicas de sobrevivência e abrangendo 

toda e qualquer pessoa que, na época, seria clinicamente e socialmente considerada 

“anormal”; 2) Declínio do Asilo, de 1950 a 1980, quando ocorreram algumas  mudanças 

sociológicas, farmacológicas e legais que contribuíram para a desinstitucionalização e 

transferência dos cuidados do hospital psiquiátrico para a comunidade; 3) Desenvolvimento 

do Cuidado na Comunidade, fase que deu início, a partir de 1980, a um equilíbrio entre os 

serviços hospitalares e comunitários. Nesta última fase, houve a diminuição mais acentuada 

de leitos em hospitais psiquiátricos, criação dos serviços comunitários de saúde mental e o 

reconhecimento da importância da família nos cuidados diários com os doentes 

psiquiátricos, junto a uma equipe multiprofissional. 

Por volta de 1950, uma forte corrente sociológica passou a existir, com críticas à 

institucionalização de pacientes crônicos e apontando seus efeitos prejudiciais, como apatia, 

perda de capacidade para o trabalho, déficit na competência social e perda de autonomia 

(Bandeira, 1991; Thornicroft & Tansella, 2010). Outro fator importante foi a situação 

econômica, principalmente nos EUA, com a introdução do Medicaid na década de 1960, 

envolvendo a transferência das responsabilidades financeiras de programas estaduais para 

programas federais e a rápida expansão do número de serviços residenciais para a população 

psiquiátrica (Bandeira, 1991; Thornicroft & Tansella, 2010) 

Na Itália, por volta de 1978, foi elaborada a Lei 180, com novas regras em relação ao 

tratamento dos pacientes psiquiátricos. Esta lei proibiu toda e qualquer internação em 

hospitais psiquiátricos, impediu readmissões, instituiu o bloqueio de construção de novos 

hospitais e estabeleceu o modelo de atendimento dos pacientes em enfermarias psiquiátricas 

dentro dos hospitais gerais, com um número determinado de leitos por enfermaria. No século 

XX, na França, o atendimento em Saúde Mental passou a ser organizado em setores, áreas 

geográficas com 25.000 a 30.000 habitantes (Bandeira, 1991; OMS, 2001). 

Neste contexto, a OMS (2001) apresentou várias recomendações para os cuidados 

em saúde mental, dentre elas: a disposição de vários serviços comunitários de saúde mental, 

adaptados para os contextos locais, de preferência próximos às residências dos pacientes; o 

tratamento dos casos agudos em alas psiquiátricas de hospitais gerais; as residências para os 

casos crônicos; e os tratamentos e cuidados específicos, segundo o diagnóstico e as 

necessidades de cada um. Desse modo, vários serviços devem estar disponíveis para as 

diversas necessidades dos pacientes e esses serviços devem ser coordenados por equipes 

multiprofissionais de saúde mental e os organismos da comunidade. 
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Entretanto, com o processo de desinstitucionalização, reduzindo drasticamente o 

número de leitos de hospitais psiquiátricos, surgiram várias consequências graves de 

características econômicas e sociais, relacionadas à falta de recursos suficientes para 

concretizar a desinstitucionalização, embora houvesse a criação de novos serviços 

comunitários (Bandeira, 1991; Bandeira & Andrade, 2019).Foram várias as dificuldades 

resultantes da desinstitucionalização, dentre as quais, Morgado e Lima (1994) destacaram as 

mais graves:1. O desamparo dos pacientes com transtornos graves, principalmente os mais 

necessitados de tratamento, pois esses ficaram sem cuidados tanto terapêuticos como da 

assistência humana, sendo que a maioria foi classificada como “sem teto”, por não terem 

onde se alojarem;2. Alta rotatividade dos pacientes, pois quando os pacientes tinham alta, ao 

invés de irem para suas casas, iam para outro hospital, uma vez que não tinham o apoio 

necessário na comunidade e nem a comunidade estava preparada para acolhê-los; 3) Custo 

não monetários da doença mental, destacando a sobrecarga dos familiares cuidadores dos 

pacientes, que não estão preparados para este papel e não entendem a real condição do 

paciente; 4) Problemas com a justiça/polícia, que resultada incompreensão da doença, sendo 

que várias vezes é a comunidade que solicita a intervenção da polícia para resolver 

problemas comportamentais dos pacientes; 5) Politização do movimento de 

desinstitucionalização, que não fica livre de influência política e ideológica, pois a área 

mental precisa ser organizada politicamente, com profissionais da área, familiares de 

pacientes e voluntários que oferecem seus serviços (Morgado & Lima, 1994).  

No processo da desinstitucionalização, além do fator econômico e político, houve 

diversas dificuldades, podendo citar, segundo Bandeira (1991), a falta de unidades 

psiquiátricas nos hospitais gerais e o número insuficiente de serviços comunitários de saúde 

mental. Para suprir estas necessidades, surgiu, paralelamente, um grande número de serviços 

comunitários informais, tais como os programas de suporte comunitário, os grupos 

alternativos radicais e os grupos voluntários e de autoajuda, o que levou a refletir a 

incapacidade do novo sistema de saúde oficial e a necessidade de mais recursos 

comunitários. Outros problemas gerados na desinstitucionalização, na América do Norte, 

foram a falta de uma planificação adequada do processo em etapas progressivas e o 

despreparo da comunidade, uma vez que este processo envolvia ações e princípios em 

divergência com os valores da sociedade. No contexto italiano, apesar dos valores básicos 

da sociedade serem mais consistentes com a nova política de saúde mental comunitária, 

houve também uma grande resistência de certos setores, porém, o incentivo à participação 
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da família do doente mental favoreceu o bom funcionamento do novo sistema, em algumas 

regiões do país (Bandeira, 1991). 

Outro desafio da desinstitucionalização, segundo Bandeira (1991), foi a necessidade 

da maioria dos pacientes psiquiátricos de receber uma assistência e um acompanhamento 

intensivos em todos os aspectos de sua vida, para garantir o sucesso de sua reinserção na 

comunidade. No entanto, os serviços de saúde mental não forneciam este tipo 

acompanhamento, o que comprometeu a reinserção dos pacientes, tendo como consequência 

suas várias reinternações, resultando no fenômeno da “porta giratória”, já mencionado 

acima. Houve, também, uma falha de coordenação entre os setores e lutas de poder entre os 

profissionais dos mais variados serviços, assim como diferenças ideológicas entre 

profissionais de um mesmo serviço.  Ocorreu, ainda, nesse contexto, a falta de reciprocidade 

entre os trabalhadores da saúde mental dos centros de assistência e de programas alternativos 

com os profissionais das unidades de psiquiatria dos hospitais gerais, das urgências e dos 

hospitais psiquiátricos (Bandeira, 1991).  

Apesar de várias intervenções realizadas para tentar conter o retorno dos doentes 

mentais aos hospitais psiquiátricos, a “porta giratória”, segundo Bandeira, Gelinas e Lessage 

(1998), a falta de acompanhamento mais frequente e intenso dos pacientes na comunidade, 

foi um dos mais importantes fatores que contribuíram para as rehospitalizações e as 

dificuldades de reinserção do doente mental. Outro fator bastante marcante que contribuiu 

para as rehospitalizações foi a falta de adesão dos pacientes ao medicamento psiquiátrico, 

além do seu déficit das habilidades cotidianas e sociais, necessárias à reinserção na 

comunidade. Sendo assim, com o objetivo de diminuir as rehospitalizações e beneficiar uma 

melhor reinserção do doente mental na sociedade, foram desenvolvidos três principais 

modelos de acompanhamento psiquiátrico intensivo, com o propósito de continuar o 

tratamento após a alta hospitalar e como opção a uma nova hospitalização: o Case 

Management, o PACT e o Bridge (Bandeira, Gelinas & Lessage, 1998). Segue, abaixo, uma 

descrição destes programas.  

O “Case Management”, segundo Bandeira, Gelinas e Lessage (1998), é um sistema 

de coordenação e integração de serviços, desenvolvido por um agente (o “case manager”) 

responsável por cada paciente psiquiátrico a ser integrado na comunidade. O programa tem 

como objetivo coordenar os mais variados serviços oferecidos aos pacientes, garantindo que 

os mesmos utilizem esses serviços e que satisfaçam suas necessidades. O responsável ou 

coordenador desse programa possui as seguintes funções: avaliar as necessidades do 
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paciente; elaborar um plano de serviços para ele; identificar os serviços de que ele necessita 

na comunidade, integrar o paciente nestes serviços e monitorar e avaliar os serviços 

oferecidos. O papel do coordenador, portanto, é colocar o paciente em contato com os 

serviços já existentes. Porém, devido a vários fatores, como por exemplo, a inexistência de 

alguns serviços na comunidade, ou quando o serviço existente na comunidade não era 

fornecido de maneira colaborativo e integrado ao paciente, esse modelo de acompanhamento 

não atingiu os objetivos esperados, levando assim, à necessidade de criar outro modelo de 

programa mais amplo para melhorar as dificuldades da desinstitucionalização (Bandeira, 

Gelinas & Lessage, 1998). 

Na cidade de Madison, nos Estados Unidos, foi desenvolvido um modelo mais 

abrangente de acompanhamento intensivo, em que o paciente é acompanhado 

individualmente e diariamente por uma equipe multidisciplinar em saúde mental, 

continuamente e por tempo ilimitado (Bandeira, Gelinas & Lessage, 1998). Segundo os 

autores, esse programa é também conhecido como “hospital sem muros”, pois os 

profissionais intervêm em todas as dimensões da vida do paciente na comunidade, desde 

seus sintomas clínicos e controle diário dos medicamentos até seu funcionamento 

psicossocial e reabilitação. Trata-se de um programa que tem, como característica básica, o 

acompanhamento diretivo, através de visitas domiciliares e uma busca ativa do paciente na 

comunidade. Atualmente, esse programa é conhecido como PACT (Program for Assertive 

Community Treatment). 

O PACT foi elaborado no Mendota State Hospital, no início da década de 70, pela 

equipe de Test e Stein, e foi estendido por todo o sistema de saúde mental da cidade de 

Madison e de outras regiões do país. O programa passou também por uma adaptação para 

atender a população específica de alto risco, como os pacientes com desordem de 

personalidade (Bandeira, Gelinas & Lessage, 1998). A equipe do PACT geralmente é 

formada por 10 profissionais, entre eles enfermeiras, assistentes sociais, psiquiatra, 

psicólogos, educadores e especialistas em orientação profissional, com a responsabilidade 

de acompanhar 100 pacientes fora da área hospitalar. Todos os profissionais pertencentes ao 

programa devem conhecer todos os casos e participar igualmente do acompanhamento de 

cada paciente. O acompanhamento intensivo é assegurado pelas seguintes etapas: 1. 

Avaliação inicial de cada necessidade do paciente em todas as esferas de sua vida; 2. 

Elaboração de um plano individualizado de serviços para preencher estas necessidades; 3. 

Desenvolvimento de novos serviços para preencher algumas das necessidades do paciente; 
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4. Execução do plano de serviços, incluindo o uso de intervenções específicas, como o 

treinamento de habilidades e a administração de medicamentos; 5. Desenvolvimento de 

intervenções para atuar em situações de crise até que o paciente se restabeleça; 6. Revisão e 

reformulação frequente do plano, em função das mudanças que ocorrem nas necessidades 

do paciente (Bandeira, Gelinas & Lesssage, 1998).  

O PACT, para ter um ótimo funcionamento, conta com alguns elementos básicos, 

como por exemplo: o treinamento das habilidades cotidianas e sociais, que favorece as 

potencialidades do paciente, visando aumentar sua autonomia e autoconfiança, focalizando 

a intervenção na aprendizagem de habilidades básicas necessárias à inserção na comunidade; 

o treinamento “in vivo”, em que a equipe oferece ao paciente aquilo que ele precisa, quando 

ele precisa e onde ele precisa; atuação assertiva (busca ativa), na qual a equipe vai à procura 

do paciente para ensinar as habilidades do dia a dia e ter certeza que essas habilidades são 

postas em práticas no seu cotidiano; o responsabilizar o paciente principalmente pelos seus 

atos e comportamentos inadequados; intervenções junto a agentes sociais na comunidade, 

explicando o comportamento de alguns pacientes em particular e como devem agir com eles. 

Nesse programa, a família é tida como uma forte aliada no tratamento do paciente. Porém, 

para um bom funcionamento do programa, é necessário que as verbas do governo sejam 

distribuídas de forma a privilegiar os serviços comunitários, o que muitas vezes não ocorre 

(Bandeira, Gelinas & Lessage, 1998). 

Outro programa de acompanhamento intensivo na comunidade, também 

desenvolvido nos Estados Unidos, em Chicago, semelhante ao PACT, é o Programa Bridge. 

Esse programa foi desenvolvido pelo grupo de assistentes sociais de intervenção psicossocial 

denominado Thresholds, no final dos anos setenta. Trata-se de um programa muito 

semelhante ao PACT no que se refere ao trabalho da equipe e aos seus elementos básicos, 

porém, com algumas características particulares, como sua especialidade em tratar de 

pacientes psiquiátricos de alto risco, itinerantes e com altas taxas de rehospitalização. Tem 

como objetivo diminuir a itinerância e a rehospitalização e aumentar a qualidade de vida dos 

pacientes, focando principalmente nas necessidades básicas de sobrevivência do sujeito. 

Outra característica desse programa é o encaminhamento dos pacientes, pela equipe, aos 

serviços de saúde mental já existente na comunidade, sem fornecer eles mesmos os serviços 

como ocorre no programa PACT (Bandeira, Gelinas & Lessage, 1998).  

Apesar destes esforços para melhorar o processo de desinstitucionalização, que 

foram bastante efetivos para a reintegração dos pacientes na comunidade, alguns desafios 
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ainda persistem na assistência em saúde mental, segundo Bandeira e Andrade (2019), tal 

como a falta de tratamento para um grande número de pessoas portadoras de transtornos 

mentais na população (treatment gap), especialmente nos países de médias e baixas rendas, 

assim como a falta de investimento suficiente para a saúde mental. Apesar do grande número 

de desospitalizações dos pacientes em vários países, os gastos públicos específicos para os 

serviços comunitários de saúde mental ainda são insuficientes. Essa falta de tratamento e de 

investimento em saúde mental tem gerado, recentemente, algumas mobilizações e propostas 

de solução, tal como o movimento de saúde mental global (Global Mental Health 

Movement). Este movimento é composto por um grupo de vários especialistas da área de 

saúde mental, com o objetivo de melhorar alguns aspectos, como a disponibilidade, 

acessibilidade e qualidade dos serviços para pessoas com transtornos mentais de países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, através de intervenções fundamentadas em 

evidências cientificas e a promoção dos direitos humanos. Diante desse contexto, a OMS 

estabeleceu um plano de ação em saúde mental com quatro objetivos principais a serem 

implantados de 2013 a 2020, entre eles: desenvolver as políticas e sistemas da saúde mental 

nos países; fornecer serviços de saúde mental e sociais abrangentes, integrados e responsivos 

em contextos comunitários; aplicar estratégias para a promoção e prevenção em saúde 

mental; e promover o monitoramento, as práticas baseadas em evidências e a pesquisa na 

área (Bandeira & Andrade, 2019).  

Contexto da reforma psiquiátrica brasileira e serviços de saúde mental no Brasil 

Segundo Delgado et al. (2007), o início do processo de Reforma Psiquiátrica no 

Brasil é contemporâneo ao do Movimento Sanitário em 1970. Esse movimento trouxe 

mudanças dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde em amparo da abordagem 

de saúde coletiva, da equidade na oferta dos serviços e da participação dos trabalhadores e 

usuários dos serviços de saúde na gestão e produção de tecnologias de cuidado. 

A Reforma Psiquiátrica é um processo político e social complexo, composto de 

atores, instituições e forças de diferentes origens. A Reforma Psiquiátrica Brasileira surgiu 

junto com a Reforma Sanitária, que tinha como objetivo sugerir propostas para um 

atendimento de qualidade. A partir dessa discussão, foi criado o Sistema Único de Saúde 

(SUS) que tem como princípios norteadores a universalidade, a integralidade e a equidade 

na prestação de serviços. Nesse período, foram criadas cooperativas, associações e 

residências para egressos dos hospitais psiquiátricos (Delgado et al., 2007). 
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Após 1992, através de vários movimentos sociais, houve aprovação das primeiras 

leis que originaram a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos de hospitais por uma 

rede comunitária integrada de atenção em saúde mental. Após a realização da II Conferência 

Nacional de Saúde Mental, passaram a vigorar no país as primeiras normas federais de 

regulamentação e implantação de serviços de atenção diária e de fiscalização e classificação 

dos hospitais psiquiátricos. Em 2001, foi aprovada a Lei Federal 10.216, que redirecionou a 

assistência em saúde mental, oferecendo tratamento em serviços comunitários, e dispôs 

sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos psiquiátricos (Delgado et al., 

2007). 

Na Reforma Psiquiátrica, foi incluído o desenvolvimento de alguns programas e 

serviços de saúde mental comunitário, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o 

Serviço Residencial Terapêutico (SRT), o Programa De volta Para Casa, o Programa de 

Reestruturação dos Hospitais Psiquiátricos, Programa Nacional de Avaliação do Sistema 

Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/PSIQUIATRIA), Centros de Convivência, Unidade Básica 

de Saúde (UBS), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Atenção de Urgência e 

Emergência, Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar. Destaca-se 

aqui o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), conhecido como Residência Terapêutica 

(RT), objeto do presente estudo, que faz parte da Política Nacional de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde. Trata-se de um serviço de moradia voltado para a inserção social dos 

portadores de transtornos mentais na comunidade. O Serviço Residencial Terapêutico surge 

como um dispositivo que propõe acolher os pacientes, egressos ou não de hospitais 

psiquiátricos, que, por falta de suporte social ou familiar, não tenham garantia de espaço 

adequado de moradia (BRASIL, 2004). Com a elaboração de um novo olhar sobre a doença 

mental e de um cuidado diferenciado, os portadores da doença mental são reinseridos na 

comunidade, onde podem circular e reconquistar espaços no retorno à vida em sociedade. 

Atualmente, 686 Serviços Residenciais Terapêuticos prestam atendimentos no país (Brasil, 

2020).   

 As RTs estão vinculadas aos CAPS como suporte terapêutico. Dentro da rede de 

assistência proposta, as Residências Terapêuticas constituem um dispositivo para 

desenvolver o processo de redução dos leitos psiquiátricos, assegurando a assistência dos 

pacientes. A inserção em um RT é o início de um longo processo de reabilitação, visando a 

progressiva inclusão social do morador (BRASIL, 2004). 
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A proposta central da RT é a oferta de moradia, tendo esse serviço como um lar, uma 

alternativa que seja adequada para auxiliar o morador em seu processo de reintegração à 

comunidade. As RTs não são serviços de saúde, mas espaços de morar, de viver, articulados 

à rede de atenção psicossocial de cada município (BRASIL, 2004). Embora essas residências 

se configurem como equipamentos da saúde, elas devem garantir o direito à moradia dos 

egressos psiquiátricos e auxiliar o paciente em seu processo de reinserção na comunidade 

(Delgado et al., 2007).  

Os beneficiários das RTs são os portadores de transtornos mentais que estão sendo 

acompanhados pela rede ou equipes de saúde mental de referência. Estes moradores são 

egressos de internação psiquiátrica em hospitais cadastrados no SUS, que não possuem 

outras opções em sua reinserção na comunidade ou sob custódia e tratamento psiquiátrico, 

como também aqueles que são acompanhados nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

As RTs também atendem os moradores de ruas com transtornos mentais severos, inseridos 

em projetos terapêuticos acompanhados pelos CAPS (BRASIL, 2004). 

A Portaria 3.090, de 23 de dezembro de 2011, dispõe que as RTs se configuram como 

dispositivos estratégicos no processo de desinstitucionalização. Essa Portaria conceitua as 

RTs nos Tipo I e Tipo II, conforme as necessidades específicas de cuidado de cada morador. 

As unidades do Tipo I são conceituadas como moradias designadas aos pacientes 

psiquiátricos que não possuem vínculos familiares e sociais e acolhem até oito moradores. 

Este é o tipo mais comum de residência, em que é necessária apenas a ajuda de uma pessoa 

capacitada para esse tipo de apoio aos moradores. As unidades do Tipo II são destinadas a 

pacientes psiquiátricos com maior grau de dependência e que necessitem de cuidados 

permanentes específicos, do ponto de vista da saúde em geral, e devem acolher até dez 

moradores. Esse tipo de residência é destinado a pessoas carentes de cuidados e que 

necessitem de uma assistência por vinte e quatro horas (BRASIL, 2004). 

Esses serviços de moradia necessitam ser avaliados, de forma a garantir sua qualidade 

e adequação às necessidades dos pacientes. Trapé e Campos (2017) apontam para a 

necessidade de avaliar e monitorar a qualidade dos serviços de saúde mental e relatam que 

as avaliações apresentadas anualmente pela Área Técnica de Saúde Mental (“Saúde Mental 

em Dados”) compõem um documento que faz alguns recortes do modelo relacionado à 

ampliação e abertura de serviços, redução de leitos e montante financiado. Os autores 

destacam, entretanto, que não temos, atualmente, um espaço de avaliação de alcance 

nacional que possa analisar a política em seu âmbito macroestrutural. Há, também, 
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necessidade de desenvolver mais pesquisas de avaliação da qualidade dos serviços 

residenciais, em particular, do ponto de vista da satisfação dos usuários destes serviços 

(Maluf, Bandeira & Oliveira, 2017), que é o objeto do presente trabalho. 

Avaliação de serviços de saúde mental  

Segundo Contandriopoulos, Champagne, Denis e Pineault (1997), a avaliação é uma 

atividade bastante antiga, que passou a ter uma atenção maior após a Segunda Guerra 

Mundial, com a necessidade de serem avaliados os programas públicos. Seguindo esse 

contexto, o Estado passou a assumir a responsabilidade pelas áreas da educação, social e 

saúde, dentre outras, originando uma busca por formas mais eficientes para a utilização de 

seus recursos. Os métodos para analisar as vantagens e custos dos programas públicos foram 

desenvolvidos pelos economistas, os pioneiros da avaliação. 

No que se refere à saúde mental, em particular, a OMS (2001) elaborou uma proposta 

com dez recomendações para melhorar a qualidade dos serviços no mundo. Dentre essas 

recomendações, indica-se monitorar os serviços de saúde mental utilizando indicadores de 

qualidade e destaca-se a necessidade do desenvolvimento de pesquisas nesta área, a fim de 

avaliar a qualidade do acesso, do atendimento, das intervenções e dos resultados do 

tratamento dos serviços. Avaliar a qualidade dos serviços se faz necessário, pois fornece 

informações importantes para futuras decisões visando sua melhoria. Além disso, a avaliação 

contribui para o aumento do conhecimento científico sobre determinantes de melhor 

qualidade dos serviços, especialmente no que tange aos resultados do tratamento (OMS, 

2001; Bandeira, 2014). 

Donabedian (1966) desenvolveu as bases da conceituação da qualidade dos serviços 

de saúde, em geral, que foram estendidas e adotadas também no contexto da avaliação dos 

serviços de saúde mental. A avaliação da qualidade dos serviços, segundo Donabedian 

(1966), deveria ser realizada a partir de três aspectos: a estrutura, o processo e o resultado. 

A estrutura abrange os recursos físicos, humanos, materiais, equipamentos e financeiros 

necessários para a assistência médica. O processo se refere às atividades e intervenções que 

envolvem os profissionais da saúde e usuários, incluindo o diagnóstico, o tratamento e os 

aspectos éticos da relação médico, profissional, equipe de saúde e paciente. O resultado 

corresponde ao produto final da assistência prestada, considerando a saúde e a satisfação dos 

padrões e expectativas dos usuários. 

Donabedian (1990) ampliou a conceituação da qualidade dos serviços em saúde, de 

modo geral, com uma série de critérios considerados como os “Sete pilares da qualidade dos 
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serviços”. Tais qualidades também foram incorporadas na avaliação dos serviços de saúde 

mental, compreendendo: 1. Eficácia, que se refere à capacidade de proporcionar o melhor 

que se pode obter, no contexto de cuidado e tratamento, comprovado por condições ideais 

de avaliação, com o máximo de controle de vieses; 2. Efetividade, o melhor cuidado 

possível, dentro das possibilidades concretas do atendimento diário; 3. Eficiência, a 

capacidade de obter os melhores resultados ao menor custo; 4. Otimização, melhor equilibro 

entre custo e benefícios; 5. Aceitabilidade, que está relacionada à adequação do cuidado aos 

desejos, expectativas e valores dos pacientes e seus familiares, no que se refere à 

acessibilidade, estrutura dos serviços, relação médico-paciente e os resultados do 

atendimento, o que está diretamente relacionado à satisfação dos pacientes;6. Legitimidade, 

que compreende a avaliação da sociedade sobre os serviços, especialmente na questão da 

responsabilidade com o bem-estar coletivo; 7. Equidade: equilíbrio na distribuição dos 

cuidados e seus benefícios entre os membros de uma população (Donabedian, 1990). 

Segundo Smith (2004), a pesquisa de avaliação de serviços pode ser de dois tipos: a 

pesquisa formativa ou de processo e a pesquisa somativa ou de resultados. A pesquisa 

formativa ou de processo geralmente é realizada no início da implantação de um serviço ou 

programa e visa avaliar as atividades, intervenções terapêuticas que foram desenvolvidas 

pelos profissionais envolvidos e como se organizam. Tem como base várias fontes de dados, 

por exemplo, relatos informais dos profissionais e observação participante. Esse tipo de 

pesquisa é qualitativo, buscando compreender a funcionalidade dos programas. Tem grande 

aceitação pelos administradores, pois ajuda a aprimorar a qualidade dos serviços a partir de 

informações dadas pelos pesquisadores sobre o seu funcionamento. A pesquisa somativa ou 

de resultados avalia os resultados de um programa ou serviço na saúde e na vida dos usuários, 

após certo tempo de funcionamento do serviço, identificando seus efeitos positivos e seus 

custos diretos e indiretos. O objetivo dessa pesquisa é fornecer informações que avaliam a 

efetividade do serviço, se ele deve continuar ou não e se pode ser submetido a reformulações 

que melhorem sua qualidade. A pesquisa somativa ou de resultado é do tipo quantitativo, 

usando análises estatísticas dos dados conferidos por indicadores objetivos, controle de 

vieses e instrumentos de medida validados (Smith, 2004).  

Segundo Contandriopoulos et al. (1997) e Bandeira (2014), a avaliação de serviços 

pode ser de dois tipos: pesquisas normativas e pesquisas avaliativas. As pesquisas 

normativas avaliam se os serviços de saúde mental, em sua estrutura, processo e resultados, 

estão sendo desenvolvidos em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos 
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reguladores. Na abordagem da estrutura, a avaliação busca verificar se os recursos humanos 

e físicos usados são suficientes e empregados conforme as normas. Na avaliação do 

processo, é realizada uma análise para saber se os tratamentos utilizados são adequados para 

atingir os resultados esperados, levando em consideração as normas instituídas. A avaliação 

do processo pode ser composta por três dimensões: a dimensão técnica dos serviços, 

relacionando a adequação dos serviços às necessidades; a relação humana, da relação entre 

os profissionais e os usuários; e a dimensão organizacional, que se refere às formas de gestão 

dos serviços oferecidos. Na avaliação dos resultados, busca-se saber se os objetivos foram 

alcançados e se os efeitos do tratamento estão em conformidade com o que era esperado para 

a saúde e bem-estar dos usuários, segundo as normas estabelecidas (Contandriopoulos et al., 

1997; Bandeira, 2014).  

As pesquisas avaliativas, segundo Contandriopoulos et al. (1997), utilizam métodos 

científicos para responder a questões de pesquisas visando a construção de novos saberes, 

que auxiliarão nas tomadas de decisão entre os gestores e nas melhorias nos serviços 

oferecidos. Os autores descrevem que a pesquisa avaliativa se decompõe em seis tipos de 

análises: 1) A análise estratégica, verificando a estratégia adequada para intervir no 

surgimento do problema que deu origem à intervenção, considerando as prioridades dos 

problemas a serem tratados na comunidade; 2) A análise de intervenção, que busca avaliar a 

relação mais adequada existente entre os objetivos da intervenção e os recursos utilizados. 

Nesse tipo de análise, questiona-se sobre a adequação da teoria usada para elaborar a 

intervenção e se os recursos utilizados no tratamento são suficientes para atingir os objetivos 

esperados, em termos de qualidade, quantidade e organização; 3) A análise da produtividade 

visa estudar os recursos utilizados para produzir os serviços, questionando sobre sua 

produtividade física e monetária. Nesse tipo de análise, se questiona sobre a possibilidade 

de produzir os mesmos resultados com menos recursos; 4) A análise dos efeitos consiste em 

avaliar os resultados do tratamento realizado nos serviços, em termos da melhora nos estados 

de saúde da população-alvo, devendo avaliar tanto os efeitos desejáveis como os indesejáveis 

da intervenção junto à população-alvo, assim como os efeitos em longo prazo e em curto 

prazo; 5) A análise do rendimento ou da eficiência consiste em relacionar a análise dos 

recursos usados com os efeitos conquistados, avaliando custo-benefício, custo-eficácia ou 

custo-utilidade; 6) A análise da implantação visa medir a influência da variação no grau e na 

forma de implantação de uma intervenção e a influência do ambiente onde a intervenção foi 

implantada sobre seus efeitos. A análise de implantação é importante quando a intervenção 
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avaliada é de compreensão difícil e composta de elementos organizados sobre os quais o 

contexto pode interagir de diferentes modos, afetando os resultados (Contandriopoulos et 

al., 1997). 

Contandriopoulos (2006) considera que a qualidade dos serviços deve ser avaliada 

regularmente, em um processo institucionalizado de avaliação, e que as decisões sobre a 

continuidade e melhoria dos serviços devem ser tomadas com base em conhecimentos 

obtidos por pesquisas avaliativas. A realização desse tipo de pesquisa, no contexto da 

avaliação de serviços de saúde mental, permite seguir o ciclo de Deming, que inclui planejar, 

executar, avaliar e agir, com base em avaliações sistemáticas (Bandeira, 2014; Bandeira & 

Andrade, 2019). A avaliação dos serviços de saúde mental pelos pacientes e seus familiares, 

é de grande importância, pois fornece informações indispensáveis, tanto em relação ao 

aspecto interpessoal do atendimento quanto aos resultados do tratamento (Bandeira, 2014; 

Bandeira, Calzavara, Costa & Cesari, 2009). 

 Bandeira (2014) apresenta diversas recomendações metodológicas para a pesquisa 

de avaliação de serviços de saúde mental. Nas pesquisas de avaliação de resultados, a autora 

orienta que é necessário considerar a representatividade da amostra dos pacientes avaliados, 

para maior validade externa dos resultados. Para essa questão, são apresentados dois tipos 

de técnicas de amostragem: a aleatória e a não-aleatória. A amostragem aleatória garante a 

generalização dos resultados. Nesse tipo de amostragem, é feito um sorteio dos sujeitos que 

se encontram na lista da população-alvo do conjunto dos pacientes que usam o serviço, 

garantindo assim que a amostra será representativa da população alvo. A amostragem 

aleatória inclui os seguintes subtipos: Aleatória simples, partindo de um sorteio em que o 

mesmo número pode ser sorteado várias vezes, sendo que o tamanho da população continua 

a mesma durante todo o processo de seleção e cada sujeito da população-alvo tem a mesma 

chance de ser selecionado; Aleatória sistemática, na qual se seleciona os sujeitos a partir da 

lista da população alvo, por meio de um intervalo fixo que corresponde à fração de amostra, 

ou seja, a ordem dos elementos obedece a certo ciclo; Amostragem por conglomerados, que 

consiste em selecionar aleatoriamente unidades de agrupamento e, em seguida, selecionar 

sub-unidades, sempre aleatoriamente, sendo que esse tipo de amostragem é menos 

representativa da população, pois são sorteadas somente algumas unidades de 

reagrupamento; e Amostragem estratificada, mais representativa da população alvo, pois é 

realizada uma divisão da população alvo em grupos ou extratos e, em seguida, os sujeitos 
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são sorteados em cada um dos extratos, sendo  essa divisão realizada com base em algumas 

características da população em estudo.  

A amostragem não aleatória não envolve o sorteio dos participantes da população-

alvo, de forma que a amostra não é representativa da população alvo. Trata-se do método 

mais usado pelos pesquisadores devido à sua praticidade. Esse tipo de amostra inclui 

diversos subtipos, sendo que o mais comumente utilizado é a “amostragem acidental”. Nesse 

subtipo, os pacientes que se encontram na sala de espera de um serviço são selecionados 

pelos pesquisadores, no momento em que eles se apresentam para a coleta de dados da 

pesquisa. Assim, nem todos os pacientes que usam o serviço terão a mesma chance de 

participar da pesquisa (Bandeira, 2014). 

 Outra recomendação, com relação à seleção da amostra na população-alvo, sugerida 

por Bandeira (2014), mas que é mais exigente para a realização das pesquisas e é pouco 

utilizada, é a inclusão tanto dos pacientes que frequentam os serviços, quanto daqueles que 

abandonaram os serviços, obtendo-se assim, uma avaliação mais completa do serviço. Caso 

contrário, a amostra ficará limitada aos pacientes que aderiram ou que ficaram satisfeitos 

com o serviço e os resultados obtidos poderão ficar distorcidos em função de um viés de 

amostra. Refazendo-se a pesquisa com os pacientes que abandonaram o serviço, os 

resultados poderiam ser diferentes. O mesmo problema acontece quando um determinado 

número de pacientes se recusa a participar da pesquisa ou que não foram encontrados em 

seus respectivos endereços. Se o problema do viés da amostra for inevitável, é importante 

apontá-lo como uma limitação do estudo nas publicações dos resultados (Bandeira, 2014). 

 Um fator importante destacado por Bandeira (2014), na metodologia para a pesquisa 

de avaliação de serviços de saúde mental, consiste na qualidade dos instrumentos de medida. 

É recomendado o uso de medidas padronizadas, que permitem a comparabilidade dos 

diversos estudos. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de um cuidado especial em 

relação às qualidades psicométricas dos instrumentos de medidas, no que se refere à validade 

e à fidedignidade. A validade se refere à capacidade do instrumento de medir, de fato, o 

construto que se quer avaliar e não outro construto, e envolve os subtipos: validade de 

conteúdo, de critério e de construto. A fidedignidade ou precisão se refere à capacidade de 

reprodutividade dos resultados obtidos com o instrumento, ou seja, que ele obtenha os 

mesmos resultados em sua aplicação repetida e inclui os subtipos: consistência interna dos 

itens, estabilidade temporal teste-reteste e o grau de acordo entre avaliadores. Os 

instrumentos devem ser, também, sensíveis aos efeitos do tratamento ao longo do tempo, 
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para que se conheçam seus resultados nos variados momentos após sua introdução, avaliando 

assim, como se mantém e como se distribuem no tempo.  

Além disso, a autora destaca que os instrumentos devem ser multifatoriais para 

estimar as diversas dimensões do construto avaliado, de preferência por meio de subescalas 

fornecendo escores independentes para cada dimensão avaliada. No caso dos serviços de 

saúde mental, estas escalas permitem avaliar os aspectos positivos e negativos das diversas 

dimensões dos serviços e dos construtos avaliados, fornecendo dados mais completos e 

específicos na avaliação. Escalas unifatoriais não medem as diversas dimensões do construto 

avaliado, impedindo um conhecimento completo e diferenciado na avaliação dos serviços. 

Outra recomendação por Bandeira (2014) é incluir um número suficiente de 

alternativas de respostas nos instrumentos de medida, evitando a dicotomia. Um número 

muito grande de alternativas de resposta pode gerar dificuldades para que os respondentes 

saibam discriminá-las, prejudicando a validade das respostas. Por outro lado, um número 

muito reduzido pode diminuir a variância dos escores, o que pode afetar a validade e 

fidedignidade da escala. As alternativas de resposta precisam, também, ser adequadas ao 

nível de compreensão da população alvo. Além disso, os instrumentos de medidas devem 

ser elaborados e validados para uma população-alvo específica, permitindo uma avaliação 

adequada para cada população-alvo, conforme destacado nos objetivos deste trabalho 

(Bandeira, 2014). 

 Outros aspectos importantes a serem considerados nos itens dos instrumentos de 

medida, apontados por Bandeira (2014), são: o instrumento deve ter praticidade, evitando 

esforço exagerado no processo de aplicação e treinamento; deve ser breve e de fácil 

compreensão pela população-alvo; deve apresentar facilidade na correção, computação e 

interpretação dos dados e bom custo-benefício. A qualidade dos instrumentos de medida é 

importante, pois o uso destes instrumentos pelos profissionais dos serviços permite avaliar a 

qualidade do tratamento ofertado e identifica pontos a serem melhorados. Outro aspecto a 

ser considerado é a opinião dos próprios pacientes. A participação desse público na 

elaboração dos instrumentos contribui para a pertinência e importância dos instrumentos de 

medida na avaliação dos serviços de saúde mental (Bandeira, 2014). 

O fato de ter versões validadas de um instrumento de medida de um país para outro, 

também é considerado como uma qualidade do instrumento. Porém, deve-se ter um cuidado 

especial na validação transcultural desse instrumento, garantindo sua equivalência com a 

versão original, objeto do presente trabalho. Segundo Bandeira (2014), os métodos de 
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adaptação transcultural de uma escala de medida incluem: tradução por dois ou mais 

tradutores bilíngues, cuja língua materna seja do instrumento traduzido; retradução do 

instrumento para o idioma original por pessoas bilíngues, cuja língua materna seja do 

instrumento original; análise por uma comissão de especialistas para avaliar e corrigir as 

versões obtidas e fazer a correspondência cultural e semântica dos itens; e um estudo piloto, 

junto à população-alvo, para estabelecer a facilidade de compreensão dos termos usados, de 

forma a corrigir possíveis inadequações e garantir sua aplicabilidade. Após esse processo de 

adaptação transcultural, a versão final do instrumento é submetida aos procedimentos 

estatísticos de validação, com o objetivo de avaliar as propriedades psicométricas de 

validade e fidedignidade do instrumento para a população-alvo final (Bandeira, 2014). 

Segundo Bandeira (2014), nas dimensões dos serviços, estrutura-processo-

resultados, a dimensão dos resultados tem tido uma atenção maior por parte dos 

pesquisadores. Tradicionalmente, têm sido avaliados apenas os resultados referentes ao 

estado clínico do paciente, usando medidas objetivas, antes e após o tratamento, aplicadas 

pelos próprios profissionais. Porém, as medidas usadas não devem se limitar apenas à 

avaliação dos sintomas, mas incluir variáveis mais amplas, como o bem-estar psicológico, a 

autonomia dos pacientes, as relações interpessoais, a qualidade de vida, a satisfação dos 

usuários dos serviços, etc. Nesse quesito, medidas variadas e amplas são fundamentais para 

os interessados na avaliação de resultados, pois os mesmos possuem características variadas 

e a avaliação dos serviços deve atender a todos (Bandeira, 2014). 

Outra característica metodológica relevante, no contexto da avaliação dos serviços 

de saúde mental, segundo Bandeira (2014), é a participação dos sujeitos envolvidos, entre 

eles: pacientes, familiares e profissionais. A participação dos pacientes e de seus familiares 

nas pesquisas favorece o desenvolvimento e o uso de medidas subjetivas, que avaliam suas 

percepções a respeito dos serviços e dos resultados do tratamento. A participação dos 

pacientes e de seus familiares trouxe uma nova perspectiva na avaliação dos serviços e na 

elaboração dos instrumentos de avaliação, pois a participação desse público tem grande 

importância na promoção da qualidade dos serviços, fornecendo informações sobre os 

resultados do tratamento na saúde e na vida dos pacientes. A opinião dos pacientes sobre os 

serviços se faz necessário para estabelecer o critério da qualidade dos serviços. Sua 

participação na avaliação dos serviços contribui para o avanço da sua satisfação com o 

tratamento, resultando em sua maior adesão ao tratamento e uma frequência maior do uso 
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dos serviços, logo esse comportamento contribui para diminuir o número de internações 

futuras.  

A participação dos familiares dos pacientes psiquiátricos nas avaliações de serviços 

também contribui com informações importantes, pois eles são os principais cuidadores 

diários dos pacientes. Essa posição dos familiares colabora para verificar alguma alteração 

no comportamento dos pacientes e na evolução do tratamento, como também pode ter um 

efeito positivo em sua satisfação com os serviços, podendo contribuir para reduzir sua 

sobrecarga no papel de cuidador. Porém, estudos apontam que a satisfação dos familiares 

com os serviços é pouco investigada, sendo que, dois aspectos são avaliados nas perspectivas 

dos familiares: a sobrecarga como cuidador e sua satisfação com os serviços (Bandeira, 

2014). 

 

Satisfação dos usuários com os serviços de saúde mental 

Segundo Bandeira (2014), uma das principais medidas da qualidade dos serviços de 

saúde mental consiste na avaliação da satisfação dos usuários com os serviços, já que 

contribui para a promoção da qualidade dos atendimentos. A qualidade dos serviços deve ser 

sempre avaliada do ponto de vista dos usuários, para obter informações que possam, 

futuramente, auxiliar em decisões relacionadas às melhorias desses serviços, conforme as 

necessidades indicadas (Bandeira, 2014). Segundo Ruggeri (1994), desde a década de 1960, 

a satisfação dos pacientes com o cuidado oferecido nos serviços tem sido cada vez mais 

reconhecida como um construto importante para avaliação dos serviços de saúde mental. 

Ruggeri (2010), como citado por Bandeira (2014), aponta que a medida subjetiva de 

satisfação dos usuários com os serviços constitui o critério por excelência da qualidade dos 

serviços, embora seja uma medida complementar e não substitutiva das medidas objetivas 

de avaliação dos serviços. 

Para que os serviços de saúde sejam de qualidade, segundo Donabedian (1992), como 

citado por Silva (2014, p 55), os resultados devem ser convergentes com as perspectivas dos 

usuários. Quando não há avaliação por parte de seus usuários, os serviços tendem a 

deteriorar. A avaliação dos serviços, do ponto de vista dos usuários, proporciona a vantagem 

de medir as mudanças reais produzidas pelo tratamento em suas vidas, assim como é 

compreendido por eles mesmos. 

Para Ruggeri (1994), a definição de satisfação ainda não é tão clara, visto que pouca 

atenção tem sido dada para a elaboração de um conceito sobre o tema. Embora não exista 
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um conceito claro e preciso sobre satisfação, há uma convergência de opiniões de que se 

trata de um construto multidimensional (Silva, 2014). 

Estudiosos da avaliação da satisfação dos usuários com a qualidade dos serviços de 

saúde elaboraram modelos conceituais que explicavam a satisfação ou insatisfação com os 

serviços. Silva (2014) cita alguns modelos conceituais, entre eles: a Teoria da Discrepância, 

na qual os níveis da satisfação dos usuários são previstos em função da diferença entre as 

expectativas dos pacientes e a sua percepção da experiência com os serviços; a Teoria da 

Atitude, na qual o conceito de satisfação é considerado dentro do âmbito do estudo das 

atitudes, podendo abranger atitudes positivas ou negativas apresentadas pelo individuo sobre 

um determinado serviço; a Teoria da Equidade, em que os serviços são avaliados em termos 

de uma avaliação de “ganhos” e “perdas”, em comparação a outros usuários; a Teoria da 

Realização, na qual se compara a diferença entre o desejável e o esperado em relação ao que 

é obtido; e a Teoria da Expectativa, sendo essa a mais utilizada nos estudos que avaliam a 

satisfação dos serviços pelos usuários, na qual a satisfação é definida por um processo 

cognitivo de comparação entre as expectativas que os indivíduos possuíam no início do 

tratamento e a sua experiência concreta com o tratamento oferecido nos serviços (Silva, 

2014). 

A abordagem da Expectativa foi ainda mais elaborada, com uma divisão em subtipos. 

Pascoe (1983) e Ruggeri (1994), citados por Silva (2014), descreveram três modelos desta 

abordagem. No Modelo de Contraste, o usuário coloca em destaque as diferenças entre o 

desempenho do serviço e suas expectativas, resultando em insatisfação. No Modelo de 

Assimilação, o usuário tende a diminuir e assimilar as diferenças entre o desempenho do 

serviço e suas expectativas, de forma a apresentar satisfação com o serviço. No Modelo de 

Assimilação-Contraste, ocorre os dois processos citados acima, dependendo das diferenças 

serem maiores ou menores entre o esperado e o obtido no serviço, ou seja, quando as 

diferenças são maiores ocorre o contraste e quando são menores, ocorre à assimilação. 

A satisfação dos usuários é importante também porque influencia a adesão ao 

tratamento, a procura pelos serviços e a indicação dos serviços a outras pessoas (Silva, 2014). 

Embora seja definida como uma avaliação do processo, a satisfação afeta os próprios 

resultados dos serviços. Estudos comprovam que a avaliação dos serviços em saúde mental 

favorece o tratamento prescrito e os serviços são usados com maior frequência, quando há 

satisfação dos pacientes (Silva, 2014; Ruggeri, 1994, citado por Bandeira, 2014). Segundo 

Esperidião (2006), vários estudos já demonstraram que a satisfação dos usuários com os 
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serviços de saúde mental contribui para a sua adesão ao tratamento prescrito, favorece sua 

disposição de fornecer informações importantes para o provedor e de continuar usando os 

serviços de saúde, além de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos pacientes 

(Bandeira, 2014).  

Um fator importante a ser considerado na avaliação da satisfação com os serviços 

são os instrumentos de medidas padronizados. Silva (2014) destaca que as escalas que 

avaliam a satisfação dos usuários também devem ser multifatoriais, tendo em vista que este 

construto é multidimensional, permitindo, assim, avaliar a satisfação em diferentes 

dimensões. Desta forma, poderão ser identificados os aspectos dos serviços que são mais 

apreciados, assim como os que necessitam de melhorias para maior satisfação dos pacientes 

e melhor qualidade dos resultados do tratamento.  

Vários estudos, segundo Silva (2014), avaliaram a satisfação dos pacientes com o 

tratamento recebido em serviços de saúde mental, utilizando escalas de medida. Estes 

estudos avaliaram a satisfação dos usuários, em relação a sete categorias de atributos: 

acessibilidade, disponibilidade e conveniência dos serviços; características estruturais e 

custo dos serviços; qualidade da interação do provedor do cuidado com o paciente; 

habilidades interpessoais do provedor; duração da consulta; reciprocidade entre o paciente e 

o provedor do cuidado; e resultados clínicos.  

 Entretanto, a avaliação da satisfação dos pacientes foi criticada por alguns clínicos e 

pesquisadores que questionaram a credibilidade dessas avaliações, pois duvidavam da 

capacidade dos pacientes em realizar uma avaliação válida. Porém, contrariamente a esta 

opinião, os dados apresentados por diversos estudos relacionados a essa questão 

confirmaram a credibilidade dos relatos dos pacientes, consolidando a importância da 

avaliação dos pacientes nos serviços da saúde mental (Silva, 2014). 

No caso particular dos serviços residenciais terapêuticos, são escassas as pesquisas 

de avaliação da qualidade destes serviços, no contexto brasileiro, o que aponta para a 

necessidade de maior desenvolvimento desta temática (Maluf et al., 2017; Oliveira, 2018). 

Além disso, há necessidade de ser desenvolvido um instrumento de medida especifico para 

avaliar a satisfação dos pacientes com relação a estes serviços residenciais, uma vez que um 

instrumento deste tipo ainda não existe no contexto brasileiro, conforme apontado na 

introdução deste trabalho. A seguir, será apresentado o processo de adaptação transcultural 

de instrumentos de medida. 
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Adaptação transcultural de instrumentos de medida 

Segundo Hugerbühler e Wang (2016), a importância da pesquisa transcultural em 

saúde mental cresceu consideravelmente nos últimos anos. Quando não existe um 

instrumento de medida em saúde mental, específico a uma determinada cultura, recomenda-

se adaptar um instrumento de avaliação existente em outra cultura. A adaptação transcultural 

de um instrumento de medida requer planejamento e rigor. Recomenda-se que o processo 

seja um equilíbrio entre o componente de tradução literal de palavras e frases de um idioma 

ao outro e um processo cauteloso de adaptação do instrumento que contemple o contexto 

cultural de vida da população–alvo. Assim, o termo “adaptação” compreende todos os 

processos concernentes à adequação cultural de um instrumento, sendo a tradução do 

instrumento o primeiro passo desse processo (Hugerbühler & Wang, 2016). 

 Alguns autores apontam que o processo de adaptação transcultural reúne os 

mecanismos metodológicos indispensáveis para a utilização de um instrumento de medida 

de uma cultura em outra, com o objetivo de assegurar que haja equivalência entre o 

instrumento original e aquele adaptado (Reichenheim & Moraes, 2007; Avanci, Assis, 

Santos, & Oliveira, 2007; Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993).O processo de adaptação 

transcultural de um instrumento de medida deve alcançar o máximo de equivalência entre o 

instrumento original e sua versão adaptada (Hugerbühler & Wang, 2016). 

 A maioria dos instrumentos de medida, segundo Guillemin et al (1993), foi elaborada 

para uso exclusivo em países de língua inglesa. Assim, quando se faz pesquisa em outros 

países, sempre existe a necessidade de se produzir ou adaptar medidas para esse novo 

contexto. Os autores apontam duas alternativas para o caso de não existir um instrumento de 

medida no próprio idioma de um país: criar um novo instrumento para a cultura-alvo ou 

adaptar uma medida existente em outro país. A segunda opção tem o benefício de 

proporcionar uma medida equivalente e padronizada para uso em diferentes contextos e 

culturas, proporcionando comparabilidade entre os estudos realizados nos diversos países. 

Além disso, o processo de adaptação transcultural é menos oneroso do que elaborar uma 

nova medida. 

 A utilização de instrumentos de medida em culturas diferentes, segundo Reichenheim 

e Moraes (2007), se baseia em conceitos resultantes de quatro perspectivas: 1) Ingênua, na 

qual se acredita que basta apenas uma simples e informal tradução do instrumento original 

para a cultura-alvo; 2) Relativista, afirma que exclusivamente os instrumentos padronizados 

localmente devem ser utilizados, não havendo possibilidade do uso de instrumentos 
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adaptados a partir de culturas variadas; 3) Absolutista, na qual se acredita que a cultura não 

influencia os construtos medidos, adotando-se apenas o processo linguístico de tradução e 

retradução, sem se preocupar com a adaptação transcultural; 4) Universalista, a qual requer 

usar uma metodologia própria para estabelecer a  equivalência transcultural do instrumento 

de medida. Segundo os autores, a abordagem “universalista” seria a mais adequada para os 

estudos envolvendo adaptação transcultural dos instrumentos de medida em saúde mental, 

adotada no presente estudo. 

No contexto “universalista”, é necessário avaliar a equivalência entre o instrumento 

original e o adaptado. Herdman, Fox-Rushby e Badia (1998) enfatizaram que, nessa 

abordagem, não existe o pressuposto de que os construtos serão semelhantes em culturas 

diferentes e, sendo assim, é necessário estabelecer se o construto existe nas culturas e se ele 

é interpretado da mesma forma e, caso seja, em qual grau. Beaton, Bombardier, Guillemin e 

Ferraz (2000) e Guillemin et al. (1993) fazem a descrição de quatro tipos de equivalência: a 

semântica, a conceitual, de experiências e a idiomática. Esses conceitos serão abordados a 

seguir. 

A equivalência semântica se refere à adaptação da tradução ao significado das 

palavras, buscando garantir que o instrumento obtenha efeitos similares em respondentes de 

culturas distintas, contornando os problemas de vocabulário e gramática entre os idiomas. 

Os avaliadores das versões da escala devem indagar se as palavras, nas duas versões, 

possuem o mesmo significado, ou se existem vários significados para um determinado item 

e se há dificuldades gramaticais na tradução. Por exemplo, algumas palavras, como feliz, 

têm vários significados, dependendo do contexto cultural. Essas diferenças devem ser 

representadas na escala adaptada (Guillemin et al., 1993). 

A equivalência conceitual consiste na exploração do construto de interesse e dos 

pesos de seus variados componentes e a relação estabelecida entre essas características no 

local de origem e no local-alvo. Algumas vezes, uma mesma palavra pode designar dois 

construtos diferentes em culturas diferentes. Mesmo que os termos tenham equivalência 

semântica, eles podem não possuir equivalência conceitual. Por exemplo, o conceito de 

família depende da cultura e pode abranger um círculo familiar mais ou menos amplo. Em 

uma determinada cultura, o termo pode fazer referência ao núcleo familiar restrito, enquanto 

que, em outra cultura, esse termo pode referir a relações ampliadas, fora do contexto familiar 

nuclear (Guillemin et al., 1993). 
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A equivalência de experiências se refere à semelhança entre as experiências diárias 

dos indivíduos das duas culturas. A equivalência de experiências demanda que as 

circunstâncias retratadas nos itens da versão original correspondam às vivenciadas na 

cultura-alvo. Caso não haja, na cultura-alvo, a experiência igual da cultura original, deve-se 

pesquisar, na cultura-alvo, uma ação ou intenção semelhante que possa substituir o item 

original. Por exemplo, a tradução de um item que se relaciona ao uso de carro próprio, para 

um contexto cultural mais pobre, no qual poucas pessoas possuam veículos, pode-se 

substituir o termo pelo uso de transporte público (Guillemin et al., 1993). 

A equivalência idiomática se refere à correspondência entre as expressões 

idiomáticas usadas nas duas culturas. Expressões coloquiais ou idiomáticas são complexas 

e difíceis de traduzir. A estimativa da equivalência idiomática garante que haja uma relação 

entre a expressão idiomática presente no item da escala original e a expressão correspondente 

e típica da cultura-alvo. Por exemplo: eu estou com os nervos à flor da pele, em português; 

eu me sinto nervoso, tenso, em francês; eu estou com medo, em árabe (Guillemin et al., 

1993).   

O conceito de equivalência operacional, que foi adicionado por Herdman et al 

(1998) se refere às formas de aplicação do instrumento na população de origem e na 

população-alvo. São avaliados os fatores operacionais do instrumento, tais como a 

pertinência e a adequação do veículo, a apresentação do questionário, o formato das 

questões, o modo de aplicação, os tipos de alternativas de resposta. Apesar de esta 

equivalência operacional ser desejável, às vezes é limitada pela necessidade do instrumento 

ser adaptado às características da população-alvo ao qual vai ser aplicado, a fim de garantir 

a compreensão dos sujeitos, o que pode modificar os aspectos operacionais. Por exemplo, os 

diferentes graus de escolaridade dos sujeitos interferem no formato de aplicação de 

questionários em uma pesquisa, pois pessoas com baixo grau de escolaridade não poderão 

responder aos formulários de autopreenchimento, necessitando de aplicações por meio de 

entrevistas (Herdman et al.,1998). Beaton et al. (2000) ressaltam a importância de avaliar 

essas características e sugere que a escala seja compreensível para um indivíduo de 12 anos 

ou proporcional a seis anos de escolaridade. No caso dos pacientes psiquiátricos, em serviços 

de saúde mental, devido ao seu comprometimento cognitivo, também é recomendado que as 

escalas sejam redigidas em formato de entrevista, no qual o entrevistador lê as questões e 

anota as respostas dos sujeitos, a fim de garantir a compreensão das questões, do contrário, 

muitos pacientes seriam eliminados das amostras das pesquisas (Perreault, Leichner, 
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Sabourin & Gendreau, 1993). A seguir, serão apresentados os instrumentos de medida que 

foram encontrados na literatura para avaliar a satisfação dos moradores de residências 

terapêuticas para pacientes psiquiátricos. 

 

Instrumentos de avaliação da satisfação com as residências terapêuticas 

Conforme apontado na introdução desse trabalho, foram encontrados três 

instrumentos de avaliação da satisfação dos moradores das residências terapêuticas: o 

Client’s Assessment of Treatment Scale for Supported Accommodation- CAT-SA (Sandhu et 

al., 2016), o Housing Satisfaction Scale – SAMHSA (Tsemberis et al., 2003) e o instrumento 

canadense Questionnaire sur la Satisfaction de la Clientèle en Résidence D’Accueil - QSHS-

21 (Piat, Perreault, & Bloom, 2006). Estes instrumentos serão descritos resumidamente a 

seguir.  

O CAT-SA é uma escala de medida unifatorial, elaborada no Reino Unido. Segundo 

Sandhu et al. (2016), trata-se de uma medida de resultados relatados pelo paciente (PROM), 

composta de sete itens que avaliam a qualidade do atendimento em residências terapêuticas. 

Os itens se referem ao atendimento recebido, aos cuidados da pessoa de referência, às 

relações com os outros funcionários e aos medicamentos. As opções de resposta aos itens se 

encontram distribuídas em uma linha horizontal com onze pontos, em que as extremidades 

são classificadas como 0 (nada) e 10 (totalmente). Assim, esta escala possui uma 

combinação de uma escala analógica visual com a consistência lógica de uma escala de 

classificação do tipo Likert. Em termos de propriedades psicométricas, a escala possui boa 

validade preditiva independente de sintomas, expectativa de sucesso do tratamento e 

características demográficas e clínicas. A consistência interna dos itens do CAT-SA foi 

avaliada pelo coeficiente Alfa de Cronbach, tendo-se obtido o valor de alfa igual a 0,89. A 

validade convergente foi testada por meio de correlações com medidas da qualidade de vida 

subjetiva e de satisfação dos usuários, conforme medida pela escala Manchester Short 

Assessment of Qualityof Life (MANSA) (r = 0,35, p <.001). Não foi relatada nenhuma 

análise fatorial neste estudo. 

A SAMHSA é um instrumento de medida multifatorial, elaborado nos Estados 

Unidos e composto por 25 itens. Foi desenvolvido a partir de dados de vários tipos de 

moradia e de itens coletados de uma revisão de outras escalas. As alternativas de resposta 

aos itens estão distribuídas em uma escala do tipo Likert de cinco pontos: muito satisfeito, 

satisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito. Os itens foram 
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avaliados por um grupo de pesquisa e profissionais especialistas em moradias terapêuticas. 

O instrumento foi testado primeiro com um pequeno número de moradores e depois revisado 

com uma amostra maior, de 300 sujeitos, e testado em sete estados norte-americanos 

(Tsemberis et al., 2003). A análise da consistência interna, pelo coeficiente Alfa de Cronbach, 

obteve um valor de alfa de 0,91 para o escore global. Não foi relatada uma análise de 

validade convergente desta escala. A análise fatorial indicou a presença de quatro fatores, 

que explicaram 58,41% da variância dos dados, referentes à capacidade de escolha, 

segurança, privacidade e localização. A análise da estabilidade temporal, por meio da 

correlação teste-reteste, com intervalo de 10 dias, indicou correlações entre 0,82 e 0,93 para 

as subescalas. 

O QSHS-21 é um instrumento multifatorial, elaborado no Canadá, que avalia a 

satisfação dos moradores em relação aos serviços residenciais terapêuticos para pacientes 

psiquiátricos, cuja adaptação transcultural será objeto do presente trabalho. Esta escala 

possui 21 itens, distribuídos em sete dimensões, a saber: Ambiente físico, Serviços 

oferecidos, Organização interna, Relação com o responsável, Tratamento, Relação com os 

outros residentes e comunidade e Ambiente. As alternativas de resposta estão distribuídas 

em uma escala do tipo Likert de 4pontos: Não, de jeito nenhum; Sim, um pouco; Sim, 

bastante; Sim, totalmente. A análise da consistência interna desta escala mostrou um valor 

de alfa de 0,867. A análise da validade convergente, por meio da correlação com a escala 

CSQ-8, que avalia a satisfação de pacientes psiquiátricos com serviços de saúde mental, 

mostrou um valor de r = 0,742 (Piat, Perreault, & Bloom, 2006). Esta escala será descrita 

mais detalhadamente na parte do Método deste projeto. Conforme já apresentado 

anteriormente, esta última escala de medida foi escolhida para este trabalho de adaptação, 

pois além de ser multifatorial, ela possui dimensões e itens mais completos e mais 

apropriados para o nosso contexto cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

O objetivo do presente estudo é realizar a adaptação transcultural, para o contexto 

brasileiro, do Questionnaire sur la Satisfaction de la Clientèle en Résidence D’Accueil, 

visando obter um instrumento específico de avaliação da satisfação dos moradores em 

relação aos serviços residenciais terapêuticos.  

 

Objetivos específicos 

1. Traduzir e adaptar a escala original para o contexto cultural brasileiro, visando obter 

uma versão que mantenha as equivalências semântica, idiomática, experimental, 

conceitual e de itens com a escala original. 

2. Ajustar a versão brasileira da escala ao nível de compreensão da população-alvo. 
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MÉTODO 

 

Delineamento 

Trata-se de uma Pesquisa de Desenvolvimento, a qual, de acordo com 

Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis e Boyle (1994), busca utilizar, 

sistematicamente, os conhecimentos científicos já existentes para desenvolver, aperfeiçoar 

ou elaborar uma intervenção ou também para construir, adaptar ou validar um instrumento 

de medida. No presente trabalho, foi realizada a adaptação transcultural, para o contexto 

brasileiro, do Questionnaire sur la Satisfaction de la Clientèle en Résidence d’Accueil-21, 

visando obter um instrumento de avaliação da satisfação dos moradores em relação aos 

serviços residenciais terapêuticos.  

A adaptação transcultural de um instrumento de medida é um procedimento 

metodológico com o objetivo de garantir que a versão adaptada seja conceitualmente 

equivalente à original, constitua uma medida adequada para o contexto cultural no qual será 

utilizada e seja de fácil entendimento para a população alvo. Para isso, serão utilizados os 

procedimentos indicados pela literatura internacional, a serem descritas na parte de 

procedimento, conforme as recomendações de Guillemin et al. (1993).  

A presente Pesquisa de Desenvolvimento, visando à adaptação transcultural de uma 

escala de medida, não testa hipóteses, nem possui variáveis dependentes e independentes. 

Os procedimentos apropriados para esse tipo de pesquisa devem garantir a qualidade do 

instrumento de medida adaptado. 

 

Descrição do Local de Pesquisa 

A pesquisa foi realizada nas Residências Terapêuticas (RTs), localizadas no 

município de Barbacena, Minas Gerais. A implantação dos RTs neste município teve início 

em 2000. Atualmente, 29 deles estão em funcionamento. A média dos usuários de cada um 

desses serviços é oito, mas existem RTs com um, dois e quatro moradores. Ao todo, 200 

usuários são atendidos, sendo que a maioria foi submetida anteriormente a internações de 

longa permanência em hospitais psiquiátricos. Um total de 140 cuidadores presta assistência 

a esses usuários, considerando suas necessidades particulares e o grau de autonomia que 

apresentam. As 29 RTs estão distribuídas em 14 bairros, sendo que em quatro deles estão 

instalados mais de uma RT. Todas as RTs estão na área de cobertura da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) e os moradores fazem acompanhamento nas mesmas quando necessário, 
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inclusive renovação das receitas psiquiátricas. Cada uma é referenciada pelo Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) do município e todos os moradores são atendidos nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) das ESF. 

 

População-Alvo  

A população-alvo do presente estudo foi constituída pelos 200 pacientes 

psiquiátricos, moradores das residências terapêuticas da cidade de Barbacena. Para garantir 

uma amostra homogênea, foram adotados alguns critérios de inclusão e exclusão da 

população alvo. Os critérios de inclusão foram: ter a idade mínima de 18 anos concluída e 

ambos os sexos. Para os critérios de exclusão, foram adotados os seguintes itens: ter 

diagnóstico de retardo mental e não demonstrar capacidade de compreender as questões dos 

instrumentos de medida utilizados.  

 

Amostra 

Para a seleção dos participantes desse estudo, a amostra adotada foi do tipo 

Probabilística e do subtipo Conglomerado. Este tipo de amostragem consiste em selecionar 

aleatoriamente unidades de agrupamento de uma população alvo e, em seguida, sempre 

aleatoriamente, selecionar sub-unidades. Este tipo de amostragem é recomendado quando a 

população-alvo está distribuída em agrupamentos, como as RTs (Contandriopoulos et al., 

1994).  (Contandriopoulos et al., 1994). No presente estudo, na primeira etapa, foram 

selecionadas aleatoriamente 15 residências. Em seguida, foram sorteados, em cada uma das 

15 Residências selecionadas, dois pacientes que preenchiam os critérios de inclusão e 

exclusão. Caso um sorteado não atendesse estes critérios, era feito novo sorteio. A amostra 

foi composta de 30 moradores, inicialmente com acréscimo de 10, considerando possíveis 

perdas. Segundo Beaton et al. (2000), para os procedimentos de Adaptação Transcultural de 

instrumentos de medida, como o presente trabalho, este tamanho de amostra é suficiente, 

pois a pesquisa visa avaliar apenas a compreensão e aplicabilidade das questões da escala a 

ser adaptada, em entrevistas com os participantes, na etapa de estudo piloto (Vallerand, 1989; 

Guillemin et al., 1993) 

Na amostragem probabilística, todos os elementos da população-alvo têm uma 

chance conhecida e diferente de zero, de serem sorteados para a amostra (Contandriopoulos 

et al., 1994). Essa técnica assegura a representatividade da amostra, permitindo a 

generalização dos dados obtidos na amostra para a população-alvo, de forma a garantir a 
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generalização dos resultados, maximizando sua validade externa (Contandriopoulos et al., 

1994). 

 

Instrumentos de Medida 

Foram utilizados dois instrumentos de medidas: a escala de medida original, em 

francês, que visa avaliar a satisfação dos moradores com a residência terapêutica (QSHS-

21), que é objeto do presente trabalho e um questionário para avaliar as variáveis 

sóciodemográficas e clínicas dos sujeitos, visando à descrição da amostra. Esses 

instrumentos serão descritos a seguir. 

 

Questionnaire sur la Satisfaction de la Clientèle en Résidence d’Accueil (QSHS-21) 

 Este questionário, específico para a avaliação da satisfação dos usuários de 

residências terapêuticas, foi desenvolvido pela equipe de pesquisa de Piat, Perreault e Bloom 

(2006), no Canadá. O desenvolvimento deste questionário envolveu diversas etapas, 

descritas a seguir (Ver Anexo I) 

 Na primeira etapa, foi feito um levantamento das opiniões das pessoas envolvidas 

com a saúde mental, em relação às residências terapêuticas, por meio da realização de grupos 

focais. Foram incluídos profissionais de 5 hospitais, que recrutaram os participantes da 

pesquisa para realização dos grupos focais. Foram realizados oito grupos focais, assim 

distribuídos: 3 grupos com os usuários, 2 grupos com seus familiares, 2 grupos com os 

responsáveis das residências e 1 grupo com os profissionais de saúde mental. Nestes grupos, 

os participantes responderam às seguintes questões qualitativas, a respeito das residências: 

O que eles gostavam mais, o que eles gostavam menos, o que precisaria ser mudado nas 

residências e o que eles consideravam importante na organização de uma residência deste 

tipo. A amostra dos grupos focais foi composta por 67 pessoas, sendo 25 usuários, 10 

membros das famílias, 23 responsáveis das residências e 9 terapeutas. A partir da análise das 

respostas dos sujeitos, foram identificadas 842 unidades de temas dos grupos focais, que 

foram agrupadas em 7 dimensões. 

Na segunda etapa, a partir das informações recolhidas nos grupos focais, foram 

elaboradas as questões para compor a primeira versão da escala de medida. A primeira versão 

da escala foi construída com 68 questões quantitativas sobre a satisfação dos moradores, 

abrangendo as sete dimensões identificadas: A. Ambiente físico, com 10 itens; B. Serviços 

oferecidos na residência, com 11 itens; C. Organização interna da residência, com 15 itens; 



45 
 

 

 

D. Relação com o cuidador, com 9 itens; E. Tratamento, com 10 itens; F. Relação com outros 

moradores e com a comunidade, com 6 itens; G. Atmosfera geral da moradia, com 7 itens. 

As questões da escala original foram redigidas em formato de afirmações, que os moradores 

deveriam responder, indicando se estavam ou não de acordo com cada afirmação. As 

alternativas de resposta a cada item foram distribuídas em uma escala do tipo Likert de 

quatro pontos, indicando que o morador: 1. Não estava de forma alguma de acordo com a 

afirmação; 2. Estava um pouco de acordo, 3. Estava bastante de acordo ou 4. Estava 

totalmente de acordo. Esta primeira versão da escala, contendo 68 itens quantitativos, 

possuía, ainda, 2 questões qualitativas no início e no final. 

Em uma terceira etapa, a primeira versão da escala, com 68 itens quantitativos, foi 

aplicada em uma amostra de 147 sujeitos, visando a realização da análise dos itens. Apesar 

de terem sido contatados 507 pacientes, apenas 163 aceitaram participar, sendo que 15 

sujeitos foram eliminados, restando o total de 147 participantes na amostra. A maioria dos 

pacientes (84,4%) apresentava um diagnóstico de esquizofrenia. Com os dados coletados 

nesta aplicação da escala, foi feita uma análise estatística, que resultou na eliminação de 18 

itens. Dentre eles, 7 itens não foram incluídos na análise de dados, porque tinham uma 

redação exagerada e irrealista da satisfação e tinham sido redigidos apenas para testar a 

validade das respostas dos sujeitos, mas não para serem considerados no cálculo do escore 

de satisfação dos moradores. Foram eliminados, também, 6 itens que não mediam a 

satisfação diretamente, 4 itens que tiveram excesso de sujeitos faltosos e 1 item que teve um 

resultado insuficiente na análise estatística. Após eliminação destes itens, a escala ficou 

composta por 50 questões, nesta etapa. 

Na quarta etapa, a segunda versão da escala, composta por 50 itens, foi submetida a 

análises estatísticas de suas propriedades psicométricas, realizadas para cada dimensão 

separadamente. A fidedignidade foi avaliada por meio do coeficiente Alfa de Cronbach. A 

validade de construto foi avaliada a partir da Análise Fatorial Exploratória, por meio do 

método dos Componentes Principais. Os resultados mostraram que todas as dimensões 

apresentavam indicadores adequados de fidedignidade e validade. A dimensão Ambiente 

físico com 8 itens, obteve um valor de alfa igual a 0,74 e apresentou dois fatores, explicando 

52,24% da variância dos dados. A dimensão Serviços oferecidos, com 8 itens, obteve um 

valor de alfa igual 0,71 e seus itens estavam agrupados em três fatores, explicando 64,10 % 

da variância dos dados. A dimensão Organização interna apresentou um valor de alfa igual 

a 0,64, tendo seus itens distribuídos em três fatores, que explicaram 55,20% da variância dos 
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dados, sendo que um dos itens foi eliminado por não ter um bom indicador na análise da 

consistência interna. A dimensão Relação com o cuidador, com 7 itens, obteve um valor de 

alfa igual a 0,85, e seus itens estavam agrupados em dois fatores, que explicaram 69,22% da 

variância dos dados. A dimensão Tratamento, com 6 itens, obteve um alfa igual a 0,64, tendo 

seus itens agrupados em três fatores, que explicaram 65,88% da variância dos dados. A 

dimensão Relação com os outros moradores e com a comunidade, com 5 itens, obteve um 

valor de alfa de 0,65, tendo seus itens agrupados em dois fatores que explicaram 65,27% da 

variância dos dados. A dimensão Atmosfera geral, com 6 itens, obteve um valor de alfa de 

0,68, tendo seus itens agrupados em dois fatores, que explicaram 57,63% da variância dos 

dados. 

Na última etapa, para a construção da escala reduzida, contendo 21 itens (QSHS-21), 

foram selecionados, dentro de cada uma das 7 dimensões, a partir dos dados da Analise 

Fatorial, o fator que apresentou a maior porcentagem de explicação da variância dos dados 

e, dentro deste fator, os três itens que apresentaram os valores mais elevados de cargas 

fatoriais. Segue-se a descrição destes 21 itens, com suas respectivas cargas fatoriais. Na 

dimensão Ambiente físico, foram selecionados os itens A1, A6 e A7 (0,704; 0,698; 0,789) 

que se referem à satisfação do morador com a maneira como a residência é mantida, com a 

limpeza da residência e com o conforto da residência. Na dimensão Serviços oferecidos, 

foram selecionados os itens B3, B5 e B8 (0,779; 0,744; 0,791), referentes à qualidade da 

comida, o número de atividades realizadas na residência e as refeições oferecidas durante o 

dia. Na dimensão Organização interna, os itens selecionados foram C1, C7 e C15 (0,539; 

0,737; 0752), que avaliam a satisfação com os regulamentos da casa, referentes às visitas de 

familiares e amigos, a supervisão dos moradores pelo cuidador e os regulamentos sobre a 

possibilidade de repousos durante o dia. Na dimensão Relação com o cuidador, foram 

selecionados os itens D1, D5 e D8 (0,796; 0,815; 0,795), que avaliam se o morador considera 

que o cuidador o apoia, que o cuidador compreende seus problemas de saúde mental e que 

o cuidador realmente se importa com ele. Na dimensão Tratamento, foram selecionados os 

itens E3, E8 e E10 (0,760; 0,707; 0,797), que se referem às visitas do médico à residência, à 

acessibilidade dos moradores aos programas do hospital e à qualidade da ajuda recebida do 

cuidador para resolver seus problemas. Na dimensão Relação com os outros moradores e a 

comunidade, foram selecionados os itens F1, F3 e F6 (0,676; 0,833; 0,845), que avaliam a 

satisfação do morador com o número de seus contatos com os vizinhos, com as amizades 

desenvolvidas na residência e com a maneira como os outros residentes se dão com ele. Na 
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dimensão Atmosfera geral da residência, foram selecionados os itens G2, G4 e G6 (0,827; 

0,665; 0,720), que avaliam se o morador acha que a residência é tranquila, se acha que há 

muitas brigas e se está satisfeito em fazer parte de um grupo de moradores da residência. 

Finalmente, a escala reduzida QSHS-21 foi submetida a uma análise de sua 

consistência interna e sua validade convergente. Na análise da consistência interna, por meio 

do coeficiente Alfa de Cronbach, foi obtido um valor de alfa de 0,867 para o escore global, 

indicando que os itens estavam correlacionados e mediam o mesmo construto. Nesta análise, 

foi observado, tal como previsto, que quando cada item era removido da escala, havia uma 

diminuição do valor de alfa, indicando que eles eram necessários na escala, exceto o item 

E8 (visita do médico à residência), que apresentou um ligeiro aumento do coeficiente ao ser 

removido (0,871), porém, esse fato foi considerado insignificante pelos autores e o item foi 

mantido (Piat, Perreault, & Bloom, 2006). As correlações item-total estavam todas acima de 

0,20, conforme esperado, tendo variado entre 0,217 e 0,612, indicando que nenhum item 

necessitava ser eliminado. 

A validade convergente da escala QSHS-21 foi avaliada correlacionando-a com outro 

instrumento teoricamente relacionado, o CSQ-8, que avalia a satisfação de pacientes 

psiquiátricos com serviços de saúde mental, em geral. Os resultados mostraram que a 

correlação obtida entre os escores globais dos dois instrumentos foi de 0,742 (p= 0,00). A 

análise correlacional do escore global da QSHS-21 com os itens individuais do CSQ-8 

obteve valores entre 0,502 a 0,616 (p= 0,00). A análise correlacional entre os escores de cada 

dimensão da escala QSHS-21 com o escore global do CSQ-8 apresentou valores de 

correlação entre 0,267 e 0,628 (p=0,00) (Piat, Perreault, & Bloom, 2006). 

 

Questionário sociodemográfico e clínico 

Este instrumento visa a descrever as características sociodemográficas, clínicas e de 

condições de vida da amostra (Anexo H). O questionário foi desenvolvido a partir de dados 

relevantes descritos na literatura. Esse instrumento foi testado pelo Laboratório de Pesquisa 

em Saúde Mental (LAPSAM) da UFSJ e utilizado em pesquisas de adaptação transcultural 

de outros instrumentos em saúde mental. 

O questionário avalia as seguintes variáveis sociodemográficas: idade, sexo, estado 

civil, escolaridade, se trabalha atualmente e renda. As características clínicas avaliadas 

foram: diagnóstico, comorbidades psiquiátricas, tipo de medicação usada, número de 

medicamentos psiquiátricos, forma de utilização, local tratamento psiquiátrico, se houve 
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internação, outro tipo de tratamento, número de tratamentos, presença de doenças físicas, 

visita da Saúde da Família, uso de bebida alcoólica ou de drogas ilícitas. As características 

de condições de vida avaliadas foram: quantas pessoas moram nesta residência, quantas 

pessoas divide o quarto, se recebe visitas de familiares ou amigos, participa das decisões da 

residência, participa de atividades no CAPS, se faz atividades de lazer dentro ou fora da 

residência. O questionário foi preenchido com dados dos pacientes fornecidos pelos 

cuidadores, pelas fichas de cadastro com os dados dos moradores disponibilizadas pela 

gerência das RTs e com informações dadas pelos próprios pacientes. 

 

Procedimento de Coleta de Dados 

O processo de adaptação transcultural de um instrumento de medida envolve a 

verificação das equivalências semânticas, conceituais, idiomáticas e culturais entre as duas 

versões, original e adaptada, já relatadas anteriormente. Para isso, foram seguidos os 

procedimentos adotados internacionalmente, descritos abaixo (Guillemin et al., 1993). 

  Tradução: Nesta etapa, foram produzidas duas traduções independentes da escala 

original para facilitar a detecção de erros e interpretações ambíguas ou divergentes. Essa 

tradução foi feita por dois tradutores bilíngues (francês/português). Os tradutores eram 

qualificados e compreendiam os conceitos envolvidos nas questões da escala e tinham como 

língua nativa o idioma para o qual a escala foi traduzida, ou seja, o português do Brasil. 

Retradução: Na fase de retradução, foram utilizadas as duas versões produzidas na 

etapa anterior, as quais tinham sido redigidas na língua adaptada (português). A partir dessas 

versões, foram produzidas duas retraduções, ou seja, a tradução das escalas de volta para a 

língua original da escala (francês). As retraduções foram feitas de forma independente por 

dois tradutores, cuja língua materna era o francês. O objetivo desta etapa foi detectar erros 

nas traduções e facilitar a correção. Esses tradutores, ao contrário dos da etapa anterior, não 

conheciam os conceitos avaliados, de forma a evitar possíveis interferências deste tipo de 

conhecimento no procedimento de retradução. 

           Revisão por Comissão de Especialistas: Esta etapa foi realizada por uma equipe 

multidisciplinar, incluindo dois tradutores bilíngues português/francês, dois profissionais de 

saúde mental, um psiquiatra e uma assistente social, com conhecimento e experiência sobre 

a realidade das residências terapêuticas e sobre seus moradores e dois psicólogos 

especialistas, com experiência em adaptação transcultural de instrumentos de medida em 

saúde mental. A comissão produziu uma versão preliminar da escala, baseada na análise das 
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duas traduções e retraduções. A comissão reavaliou as instruções do questionário, a redação 

dos itens e as alternativas de respostas de cada questão.  

As análises foram realizadas em duas etapas. Na primeira etapa, foi analisada a 

equivalência semântica, verificando se os termos das escalas traduzidas mantinham o 

significado referencial, ou seja, se havia uma correspondência dos termos com a escala 

original. Nessa fase, as traduções e retraduções foram também analisadas à procura de algum 

equívoco de tradução, fazendo-se as correções necessárias. Na segunda etapa, a comissão 

analisou o significado geral dos termos e conceitos utilizados, realizando sua adaptação 

transcultural (Reichenheim, Moraes & Hasselmann, 2000). Foi analisada a relevância e 

aceitabilidade dos termos usados para o contexto cultural da população-alvo, visando sua 

compreensão pelos moradores das residências, com o objetivo de se obter uma escala 

adequada para pessoas com nível de escolaridade baixo. Foi analisada, ainda, a pertinência 

dos itens para a vivência concreta dos moradores nas residências terapêuticas visadas. Após 

a análise de cada item da escala, foram mantidos os termos que alcançaram100% de 

consenso entre os membros da comissão de especialistas.  

Estudo Piloto: Consistiu na aplicação da versão preliminar da escala, obtida na etapa 

anterior, em uma amostra da população-alvo, visando avaliar a compreensão das questões 

pelos sujeitos. As entrevistas foram feitas individualmente. Foi utilizada uma técnica de 

pesquisa denominada Técnica de Sondagem, para verificar se as questões estavam bem 

compreendidas (Guilherman et al, 1993). Seguindo esta técnica, o entrevistador lia cada 

questão da escala para os respondentes e solicitava que eles comentassem o que entenderam 

em cada uma delas. Em seguida, o entrevistador anotava se o sujeito compreendia ou não a 

citada questão e quais eram as palavras que eles não compreendiam. Cada respondente era 

estimulado a esclarecer sua compreensão de cada item, de forma que, no caso de haver 

dificuldade de compreensão de algum item, um termo mais adequado pudesse ser 

encontrado, para cada questão. Esse procedimento foi realizado individualmente para cada 

sujeito da amostra, corrigindo-se a redação do instrumento após cada aplicação, de maneira 

a incorporar cumulativamente as correções, após cada entrevista, até que não houvesse mais 

nenhuma dificuldade de entendimento dos itens (Guillemin et al., 1993). Após essa etapa, 

obteve-se uma versão final da escala. Essa etapa visou garantir que a versão adaptada fosse 

plenamente compreensível. Beaton et al. (2000) recomendam que a escala deva ser 

compreensível para um leitor de, no mínimo, 12 anos de idade, ou com nível de leitura 

equivalente a seis anos de escolaridade. 
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Análise de Dados 

Por se tratar de uma Pesquisa de Desenvolvimento, envolvendo a adaptação 

transcultural de um instrumento de medida, não houve teste de hipóteses e, 

consequentemente, nem estatística inferencial. Foi realizada uma análise quantitativa de 

dados para descrição da amostra, utilizando estatísticas descritivas, de médias, desvios-

padrão e porcentagens, das variáveis sociodemográficas, clínicas e de condições de vida.  As 

análises de dados quantitativos foram realizadas por meio de software Statistical Package 

For Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 20.0. 

Para a adaptação transcultural da escala, foi realizada uma análise qualitativa, por 

meio da obtenção de consenso por parte da Comissão de Especialistas, com relação aos 

dados obtidos no procedimento descrito anteriormente. Inicialmente, as duas traduções e as 

retraduções respectivas foram comparadas pelos avaliadores bilíngues da comissão para 

identificação e correção de erros, chegando-se a um consenso sobre a melhor tradução. Em 

seguida, a escala foi adaptada ao contexto brasileiro, pela Comissão de Especialistas, por 

meio de discussão e obtenção de um consenso, de forma a desenvolver uma versão 

preliminar adaptada e com equivalência em relação à escala original. Foram analisados e 

adaptados os seguintes aspectos: o significado do conteúdo das questões, as expressões 

linguísticas, o formato gramatical da redação, o nível de dificuldade das questões, a 

familiaridade dos termos para a população alvo, a redação das alternativas de resposta, o 

formato e aparência da apresentação da escala (layout), os sublinhados e negritos, conforme 

as recomendações de Hambleton e Zenisky (2016). Foi adotado o consenso para a decisão e 

redação dos itens da escala, na sua versão preliminar. 

Nessa análise qualitativa, foram igualmente utilizados os critérios recomendados por 

Pasquali (1998), a respeito da redação de itens de um instrumento de medida. Segue uma 

descrição destes critérios. Critério Comportamental: anuncia um comportamento, em que o 

sujeito pratica uma ação, “vá e reproduza”; Critério de Objetividade: no caso de escalas de 

aptidão, permite uma resposta certa ou errada, em que o sujeito conhece a resposta ou é capaz 

de executar uma tarefa. No caso da avaliação das atitudes, opiniões e da personalidade em 

geral, os itens devem indicar aspectos desejáveis, para as atitudes, ou característicos, para 

personalidade, porém, neste caso, não há respostas certas ou erradas, o que existe são 

diferentes gostos, preferências, sentimentos e modos de ser; Critério da Simplicidade: o item 

deve apresentar uma única ideia; Critério da Clareza: os itens devem ser compreendidos pela 
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população alvo, e caso seja necessário, deve-se utilizar o linguajar típico cultural dos sujeitos 

na formulação dos itens, sendo que o importante é o entendimento das frases. Critério de 

Relevância: a frase deve manter lógica com o atributo definido e com as outras frases que 

possui o mesmo atributo, ou seja, o item não deve induzir atributo diferente do definido. 

Critério da Precisão: o item deve ser definido dentro do contínuo do atributo e ser distinto 

dos demais itens; Critério da Variedade: inclui dois aspectos recomendados, sendo que o 

primeiro é a variação da linguagem, evitando o uso do mesmo termo repetidamente nos itens, 

evitando assim a monotonia, cansaço e aborrecimento e o segundo aspecto se refere à 

variedade na escala de preferência, ou seja, devem-se redigir os itens em termos favoráveis 

e desfavoráveis, evitando estereótipos das respostas tanto à esquerda como à direita da escala 

de respostas. Critério da Modalidade: evitar a formulação de frases com palavras ou 

adjetivos extremos. Critério da Tipicidade: formular frases com expressões que condizem 

com o atributo. Critério da Credibilidade: garantir a construção de itens com palavras que 

não ofendam o respondente, de modo a não afetar a validade psicométrica do próprio teste.   

A última fase da análise qualitativa envolveu os dados obtidos durante a fase do 

Estudo Piloto. As dificuldades dos moradores, com relação à compreensão de alguns termos 

utilizados nos itens da escala, foram discutidos pela Comissão de especialistas, visando 

igualmente à obtenção de um consenso para realizar a redação da versão final da escala. 

 

Considerações Éticas 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da UFSJ (Parecer: 4.019.543) e pela secretaria de saúde mental do 

município de Barbacena, responsável pela coordenação das Residências Terapêuticas. A 

pesquisa foi desenvolvida respeitando a Resolução n. 50, de 30 de outubro de 2006, 

elaborada pela Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UFSJ e a 

Resolução Nacional, nº 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde. 

           Para a realização das entrevistas, os participantes da amostra de moradores foram 

informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. Foi dito que a participação deles 

era voluntária, que as informações fornecidas seriam mantidas em sigilo e que, na publicação 

dos resultados, não haveria divulgação de dados individuais. Foi esclarecido que os 

participantes poderiam desistir de sua colaboração na pesquisa a qualquer momento, sem 

passar por qualquer prejuízo. Foram informados, também, da duração aproximada da 

entrevista. Os participantes foram informados de que não havia respostas certas ou erradas 
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e que o importante era a opinião sincera deles. O entrevistador informou que as respostas 

não iriam interferir no tratamento deles ou em sua situação na residência. Após essas 

informações, os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, caso 

concordassem em participar da pesquisa.  Os participantes receberam um número de telefone 

do pesquisador para contato, visando tirar qualquer dúvida ou obter informações sobre o 

estudo. 

 

RESULTADOS 

Descrição da amostra  

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas da amostra dos sujeitos 

que participaram do Estudo Piloto. Dos 30 participantes desse estudo, a maioria era do sexo 

feminino (53,3%). A média de idade da amostra era de 60,63, com idade mínima de 40 e 

máxima de 86 anos. A maioria dos sujeitos era solteiro (90,0%). A maior parte dos sujeitos 

era alfabetizado (66,7%). Nenhum dos sujeitos da amostra trabalhava, mas todos possuíam 

uma fonte de renda, sendo a maioria proveniente de benefício (83,3%). 

 

Tabela 1 
 

Características sociodemográficas da amostra  
 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) Média (DP) 

Sexo Masculino  14 46,7  

Feminino 16 53,3  

Idade    60,63 (11,97) 

Min. 40 

Máx 86 

Estado civil Solteiros 27 90  

Separados 1 3,3  

Casados ou 

Vivendo como 

casados 

1 3,3  

Viúvos 1 3,3  

Alfabetizado  Não 10 33,3  

Sim 20 66,7  

Se trabalha Não 30 100  

Sim 0 0  
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(Continua) 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) Média (DP) 

Tem renda própria Não 0 0  

Sim 30 100  

Proveniência da 

renda 

Salário 0 0  

Benefício 25 83,3  

Aposentadoria 1 3,3  

Pensão 3 10,  

Bolsa Família 1 3,3  

Nota: DP = Desvio Padrão 

 

As características clínicas e de tratamento da amostra dos residentes estão descritas 

na Tabela 2. A metade da amostra (50,0%) tinha diagnóstico principal codificado na 

categoria da Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípicos e Transtornos Delirantes da CID-10 

(OMS,1993) sendo que a maioria (86,7%) não possuía comorbidades psiquiátricas. Todos 

os sujeitos da amostra faziam uso de medicamentos em geral e a maioria (93,3%) fazia uso 

de medicamentos psiquiátricos. A média do número de medicamentos psiquiátricos 

utilizados era de 3,33 sendo o mínimo 0 e o máximo de seis. A forma de utilização dos 

medicamentos psiquiátricos era oral (93,3%), para todos os moradores que usavam este tipo 

de medicamento. A maioria da amostra (93,3%) recebia acompanhamento psiquiátrico no 

ambulatório de psiquiatria do Hospital Escola Vilela e todos os sujeitos tiveram internação 

psiquiátrica. Um pouco mais da metade dos sujeitos (60,0%) fazia outros tipos de tratamento 

adicionais, sendo que o número médio de tratamentos que realizavam era de 1,43, com o 

mínimo de zero e o máximo de dois. Esses outros tipos de tratamento (46,7%) estão 

relacionados com o tratamento da diabetes, ou tratamentos com especialistas em 

pneumologia, fonoaudiologia, fisioterapia, dentre outros. Nenhum dos sujeitos da amostra 

fazia uso de bebida alcoólica ou de drogas ilícitas. As informações clínicas foram obtidas 

por meio das Técnicas de referência e das Cuidadoras das residências. Foram considerados 

os últimos dados registrados na época da coleta de dados. 

 

Tabela 2 
 

Características clínicas e de tratamento da amostra  
(Continua) 

Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%) Média/DP 

Diagnóstico 

(CID-10) 

F 00 – 09 4 13,3  

F 10 – 19 3 10,0  
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(Continua) 

F 20 – 29 15 50,0  

F 30 – 39 5 16,7  

F 40 – 49 0 0  

F 50 – 59 0 0  

F 60 – 69 1 3,3  

F 70 – 79 2 6,7  

F 80 – 89 0 0  

F 90 – 98 0 0  

F 99 0 0  

Comorbidade Não 26 86,7  

Sim 4 13,3  

Usa remédios em 

geral 

Não 0 0   

Sim 30 100  

Usa remédio 

Psiquiátrico 

Não 2 6,7  

Sim 28 93,3  

Número de 

medicamentos  

Psiquiátricos 

   3,33 (1,88) 

Min 0 

Max 6 

Forma de 

utilização do 

medicamento 

psiquiátrico 

Oral 28 93,3  

Injetável 0 0  

Oral + Injetável 0 0  

Nenhum 2 6,7  

Local de 

tratamento 

psiquiátrico 

PSF 0 0  

CASM 0 0  

CAPS 0 0  

Vilela 28 93,3  

Faz tratamento 

Psiquiátrico 

Não 2 6,7  

Sim 28 93,3  

Internação 

psiquiátrica 

Não 0 0  

Sim 30 100  

Faz outro tipo de 

tratamento de 

saúde 

Não 12 40,0  

Sim 18 60,0  
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(Continua) 

Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%) Média/DP 

Número de 

tratamento que 

realiza 

   1,43 (0,568) 

Min 0 

Max 2 

Outros tipos de 

tratamento de 

saúde 

Fonoaudiólogo 1 3,3  

Psicólogo 0 0  

Outros médicos 2 6,7  

Terapeuta 

Ocupacional 

0 0  

Fisioterapeuta 1 3,3  

Outros 14 46,7  

Uso de bebidas 

alcoólicas 

Não 30 100,0  

Sim 0 0  

Uso de drogas 

ilícitas 

Não 30 100  

Sim 0 0  

Nota: DP = Desvio Padrão    

 

As características das condições de vida dos residentes estão descritas na Tabela 3. A 

média encontrada de moradores que dividiam a mesma residência era de 7,13, sendo o 

mínimo de 5 e o máximo de 9. O quarto era dividido no máximo por 3 moradores, sendo que 

o número médio de moradores por quarto era de 1,20. Um pouco mais da metade dos sujeitos 

(63,3%) não recebia visita, porém, 36,7% recebia visitas de familiares e amigos. Grande 

parte (70,0%) dos moradores participava das decisões da residência. Dentre os sujeitos da 

amostra, 93,3% declararam não participar das atividades no CAPS. Todos os entrevistados 

participavam de alguma atividade de lazer dentro da residência, por exemplo, assistir TV, 

ouvir rádio, cuidar do jardim, entre outras. Dos entrevistados, 46,7% relataram não fazer 

atividades fora da residência e 53,3% relataram que faziam atividades fora da residência. As 

principais atividades fora da residência eram caminhadas, idas às missas, academias, fazer 

cursos no Centro de Convivência e Cultura anexo à instituição “Bom Pastor”, geralmente de 

“fuxico” e crochê. 

 

 

Tabela 3 

 Características das condições de vida dos moradores 
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(Continua) 

Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%) Média/DP 

Número de 

pessoas na 

residência 

   7,13 (1,167) 

Min 5 

Max 9 

Número de 

pessoas dividindo 

o quarto com ele 

   1,20 (0,610) 

Min 0 

Max 3 

Recebe visitas 

Não 19 63,3  

Sim 11 36,7  

Participa das 

decisões da 

residência 

Não 9 30,0  

Sim 21 70,0  

Participa de 

atividades no 

CAPS 

Não 28 93,3  

Sim 2 6,7  

Participa de 

atividade de lazer 

na residência 

Não 0 0  

Sim 30 100  

Participa de 

atividade de lazer 

fora da residência 

Não 14 46,7  

Sim 16 53,3  

Nota: DP = Desvio Padrão 

 

Resultados da Comissão de Especialistas 

Os resultados referentes às traduções e retraduções da escala original estão dispostos 

nos Anexos desta dissertação. A versão original redigida em francês, seguida das duas 

versões traduzidas para o português e, em seguida, das duas re-traduções de volta para o 

francês, compõem respectivamente os Anexos de A a E. Abaixo, estão relatadas as 

modificações realizadas pela Comissão de Especialistas, ao analisar a escala original e estas 

quatro versões, visando sua adaptação transcultural (ver Tabela 4). A versão adaptada 

recebeu o título de Escala de Satisfação dos Moradores com as Residências Terapêuticas, 

com a sigla SATIS-RT. 

A modificação mais importante realizada na adaptação da escala para o contexto 

brasileiro se refere ao formato de aplicação. A escala original estava construída no formato 

de autorrelato, ou seja, questionário papel e lápis, requerendo que o sujeito lesse as perguntas 

e escrevesse suas respostas. As questões estavam redigidas em forma de afirmações, que os 
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sujeitos deveriam indicar se eram verdadeiras ou não e em que grau, segundo sua opinião. 

Trata-se, portanto, de um formato mais adequado para uma população-alvo bem 

escolarizada. No caso da presente escala, como se trata de pacientes psiquiátricos e de baixa 

escolaridade, considerou-se que o formato mais apropriado seria o de entrevista, na qual o 

entrevistador lê as questões para os sujeitos e anota suas respostas, conforme recomendado 

na literatura da área para esta população alvo (Perreault et al., 1993; Herdman et al., 1998). 

Embora esta modificação resulte em uma diferenciação da versão brasileira em relação à 

escala original, neste aspecto, ela oferece um ganho importante e essencial referente à sua 

adaptação ao contexto cultural no qual será aplicada. Consequentemente, a forma de redação 

das questões da escala precisou ser adaptada a este formato de entrevista, passando a serem 

redigidas em forma de pergunta e não de afirmações. 

Algumas adaptações foram feitas na escala, para torná-la compatível com a realidade 

das moradias, em nosso contexto. Na dimensão E, na questão E13, na escala original, 

avaliava-se a facilidade de acesso dos moradores aos programas de tratamento 

(“programmes”) do hospital, porém não havia programas de tratamento oferecidos pelos 

hospitais para os moradores das residências avaliadas. Este conteúdo, portanto, foi 

modificado para se referir à participação dos moradores em diversas atividades que são 

realizadas fora das residências. Além de tratamentos em serviços de saúde (consultas 

médicas, fisioterapia, outras terapias), eles participam de atividades de reabilitação em 

centros de convivência (atividades físicas, aulas, artesanato), assim como atividades que 

contribuem para a reinserção social dos moradores na comunidade, tais como atividades de 

lazer (passeios, ida a restaurantes, visitas a sítios), atividades religiosas (assistir missas) e 

atividades físicas (ex. danças). Foi adicionado um parêntese, nesta questão, com exemplos 

de possíveis atividades. Ainda na dimensão E, a questão E14 necessitou de uma adaptação à 

realidade das moradias, pois avaliava se o morador desejava que o médico o visitasse mais 

vezes. Como não há visitas de médicos nas moradias, mas sim o deslocamento dos residentes 

para consultas médicas nos serviços de saúde, o conteúdo das questões foi modificado para 

avaliar se o morador desejava ter consultas médicas mais frequentemente. Na dimensão B, 

a questão B5, sobre a opinião dos moradores com relação à frequência das atividades 

realizadas dentro da residência, teve uma adaptação para a realidade das moradias avaliadas, 

onde estas atividades se referem a ver TV, ouvir música, jogos, atividades na horta, além de 

tarefas domésticas, como arrumação dos quartos/ armários, ajuda na cozinha, limpeza do 

local, etc. Foi acrescentado um parêntese nesta questão, com exemplos destas atividades. 
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Em consequência das adaptações feitas nestas duas dimensões, os seus títulos foram 

modificados. No título da dimensão B, foi incluída a palavra atividades (Serviços 

oferecidos/Atividades), uma vez que este título descreve melhor o conteúdo das questões 

desta dimensão, que inclui diversas atividades realizadas dentro das residências, citadas 

acima. No título da dimensão E, foram acrescentadas as palavras reabilitação e reinserção 

(Tratamento/ Reabilitação/Reinserção), que descreve melhor, e de forma mais completa, as 

atividades que os moradores fazem fora das residências, citadas acima. Na versão original, 

esta dimensão se resumia aos tratamentos recebidos pelos moradores fora das residências. 

Na versão brasileira, foi ampliado o escopo das atividades, pois além dos tratamentos feitos 

fora da residência, os moradores participam das atividades citadas acima.  

Para adaptar a redação das questões ao contexto cultural das residências em que serão 

aplicadas, algumas palavras em português foram modificadas. Por exemplo, em diversas 

questões da escala, estava sendo utilizada a expressão “residência de acolhimento” 

(residence d’acceuil) que foi considerada inadequada para o contexto brasileiro, tendo sido 

modificada para “residência”. Da mesma forma, em diversas questões, havia referência ao 

responsável do morador (“responsable”), termo que foi substituído por “cuidador”, 

conforme utilização mais usual em nosso contexto. Foi necessária, também, uma adaptação, 

nas questões C7 e C9, que avaliam a apreciação do morador com relação às regras 

(“reglements”) adotadas na residência para a organização de possíveis visitas aos moradores 

e também dos repousos que os moradores queiram fazer durante o dia. A palavra “regra” foi 

mantida, mas foi acrescentada, entre parênteses, a palavra “combinados”, pois esta última é 

uma palavra utilizada usualmente nas residências avaliadas, significando regras. Decidiu-se 

manter as duas expressões, devido à possibilidade de ambas serem adotadas em moradias de 

diferentes regiões.  

Procurou-se obter uma versão brasileira que fosse equivalente à escala original, 

seguindo os critérios de adaptação transcultural recomendados por Hambleton e Zenisky 

(2016), conforme descrito anteriormente, que são: obter semelhanças entre a versão original 

e a versão adaptada, em relação ao significado das palavras, aos níveis de dificuldade dos 

itens, ao grau de familiaridade dos termos empregados, à estrutura das frases empregadas, 

evitando palavras com duplo significado ou palavras pouco familiares. Foram seguidos, 

também, os critérios de redação recomendados por Pasquali (2008), descritos anteriormente, 

na parte do Procedimento de Coleta de Dados. Procurou-se usar frases simples, diretas e de 

maior familiaridade para os sujeitos, em particular seguindo o Critério da Simplicidade e o 
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Critério da Clareza. Foi respeitado também o Critério da Variedade, tal como na versão 

original, nos seus dois aspectos descritos anteriormente. O primeiro aspecto deste critério 

recomenda variar os termos usados nos itens da escala, tal como já tinha sido feito na escala 

original, na qual se utilizou frases variando o uso dos termos “contente” e “satisfeito”, de 

forma a evitar repetir sempre a mesma palavra. O segundo aspecto do Critério da Variedade 

se refere à recomendação de variar o conteúdo da redação dos itens da escala, em termos de 

afirmações positivas e negativas, como já tinha sido feito na escala original, de forma a 

avaliar a satisfação e a insatisfação, evitando a repetição da pergunta sempre focalizando a 

satisfação. Este critério é particularmente importante no caso da avaliação da satisfação dos 

usuários de serviços de saúde mental, de forma a evitar o viés da aquiescência, ou seja, a 

tendência de afirmar sempre sim, às perguntas sobre satisfação ou o viés da desejabilidade 

social. Com relação ao Critério da Modalidade (usar termos que não sejam extremos, mas 

sim moderados), já descrito anteriormente, foi necessário fazer alguns ajustes na escala 

original. Foi necessário, na versão brasileira, passar a utilizar termos menos extremos do que 

os usados na versão original da escala em francês, em algumas questões. Por exemplo, na 

questão C8, foi necessário trocar a expressão “excelente trabalho do cuidador” por “bom 

trabalho do cuidador”. Da mesma forma, na questão B4, foi utilizada a expressão “comida 

de boa qualidade” em vez da expressão original mais extrema “comida de muito boa 

qualidade”.  O Critério da Modalidade é importante porque termos mais moderados não 

conflitam com as alternativas de resposta, nas quais há um contínuo de opções variadas. 

Algumas modificações foram feitas, seguindo o critério da simplicidade e clareza, 

utilizado termos com maior familiaridade para os moradores. Por exemplo, na questão A1, 

referente à “maneira como a residência é mantida”, a palavra “mantida” foi substituída pela 

palavra “cuidada”, considerada mais compreensível e mais familiar para os moradores. Na 

questão C7, a construção da frase foi simplificada para uma forma mais direta e simples. Em 

vez de dizer “satisfeito com as regras referentes à possibilidade de convidar”, a redação foi 

simplificada para “satisfeito com as regras para convidar”. Foi substituída também, na 

questão D11, a palavra “compreende” pela palavra “entende” considerada mais simples e 

familiar.  

A comparação entre as versões de tradução e de retradução indicou que havia ligeiras 

diferenças na redação da escala, na maioria das vezes se restringindo a apenas uma palavra 

dentro de uma frase, sem modificação do significado das palavras ou frases. Foram feitas 

adaptações procurando manter expressões adaptadas ao nosso contexto, porém próximas da 
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versão original. Nas questões A1, A2, B5, B6 e D10, a palavra em francês “content” foi 

traduzida por “contente” na tradução 1 e como “satisfeito” na tradução 2, tendo sido mantida 

a primeira, que é mais próxima do termo em francês. Nas questões E14 e E15, uma mesma 

palavra em francês (aimerais) foi traduzida como “adoraria”, na tradução 2 e “gostaria” na 

tradução 1, sendo mantida esta última, por ser mais próxima da escala original, além de ser 

menos extrema. Na questão C9, a palavra “siestes” foi traduzida como “repousos” na 

tradução 1 e como “sonecas” na tradução 2, tendo sido mantido o termo “repousos” por ser 

mais comum e familiar. Na questão C8, a palavra em francês “pensionnaires” foi traduzida 

como “residentes” na tradução 1 e como “pensionistas” na tradução 2, porém nenhuma das 

duas foi retida, tendo sido preferida a palavra “moradores”, que é mais simples e condizente 

com a situação das moradias, no nosso contexto. Na questão A3, a palavra “inconfortable” 

foi traduzida como “desconfortável” na tradução 1 e como “inconfortável” na tradução 2, 

tendo sido mantida a primeira palavra que é mais familiar. Na questão B4, a palavra 

“nourriture” foi traduzida como “comida” na tradução 1 e como “alimentação” na tradução 

2, tendo sido mantida a primeira tradução, por ser mais simples e familiar. Na questão D10, 

a palavra “subvient” foi traduzida como “atende a” na tradução 1 e como “provê” na tradução 

2, tendo sido mantida a primeira, que é mais simples e familiar. Na questão F16, a palavra 

“nombre” foi traduzida como “número” na tradução 1 e como “quantidade” na tradução 2, 

sendo mantida a primeira, mais fiel ao original. Nas questões C7 e C9, a palavra 

“reglements” foi traduzida por “regulamentos” na tradução 1 e por “regras” na tradução 2, 

sendo mantida esta última, considerada mais simples e familiar. 

  Quanto às alternativas de resposta, foi necessário fazer adaptações para que se 

tornassem adequadas ao formato de entrevistas com perguntas, contrariamente ao formato 

da escala original, que era de afirmações. As alternativas da escala original indicavam se o 

entrevistado estava de acordo ou não com as afirmações feitas e em que grau (pas du tout 

d’accord, um peu d’accord, assez d’accord, entierement d’accord). Na escala adaptada, as 

alternativas indicavam as possíveis respostas do entrevistado às questões (“você gostaria 

de....”). Para a primeira alternativa, foi escolhida a expressão “Não, de jeito nenhum” como 

sendo a forma mais simples e mais familiar para os sujeitos de tradução da expressão “pas 

du tout”. As demais alternativas incluíram “Sim, um pouco”; “Sim, bastante” e Sim, 

totalmente”. 

No que se refere às instruções gerais para aplicação da escala, foi necessário fazer 

apenas uma adaptação. A expressão usada na escala original para solicitar ao entrevistado 
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sua opinião, tanto positiva quanto negativa, em relação às afirmações da escala (“opinion 

positive ou negative”) foi substituída por uma frase solicitando ao entrevistando que 

indicasse o que ele gostava e o que não gostava (“opinião sobre o que você gosta e o que 

você não gosta”), considerando-se que esta expressão era mais simples do usar os termos 

“positivo e negativo”. Quanto aos aspectos formais da escala, os negritos foram mantidos 

semelhantes à escala original, assim como a distribuição e posição dos títulos no 

questionário. A disposição das alternativas de resposta foi mantida à direita das questões, 

como na escala original. 

 

Resultados do Estudo Piloto 

Os resultados do estudo piloto indicaram que a maioria dos itens da escala foi de boa 

compreensão por todos, não havendo dúvidas. Porém, alguns itens precisaram ser revistos, 

pois algumas palavras não foram do entendimento de todos os entrevistados. Segue, abaixo, 

uma descrição dos resultados obtidos (ver Tabela 4).  

Dez itens necessitaram de modificações, de modo que ficassem compreensíveis para 

os respondentes. No item 3, “Você acha que sua residência é muito desconfortável?”, a 

palavra “desconfortável” não foi compreendida por todos, por isto ela foi substituída pela 

expressão “tem pouco conforto”, compreendida pelos moradores. Desta forma, a questão 

ficou com a seguinte redação: “Você acha que sua residência tem pouco conforto?” O item 

6 “Você está contente com as refeições oferecidas na residência?”, gerou dúvida, tendo em 

vista que o conteúdo deste item se confundia com um item anterior, no qual já se indagava 

sobre a qualidade da comida na residência. Foi decidido, então, direcionar o item para se 

referir à opinião do respondente sobre “o número de refeições na residência”. Desta forma, 

o conteúdo não se confundia com um item anterior. O item passou a ser redigido como: 

“Você está contente com o número de refeições oferecidas na residência?”. Porém, nas 

entrevistas seguintes, foi necessário fazer uma segunda modificação neste item, pois alguns 

pacientes não entenderam o significado de “número de refeições”, então foi feita a 

substituição da palavra “número” por “quantidade”, o que foi compreendido por todos.  

No item 7, “Você está satisfeito(a) com as regras (‘combinados ‘) para convidar sua 

família ou amigos a virem na residência?”, a expressão “convidar sua família ou amigos” foi 

trocada pela expressão “receber visitas”. Essa mudança foi necessária porque a expressão 

“convidar seus familiares ou amigos” não se aplicava à situação familiar e social de todos 

os moradores. Desta forma, o item 7 ficou com a seguinte redação: “Você está satisfeito(a) 
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com as regras (‘combinados’) para receber visitas na residência?”. Com esta mudança, a 

questão passou a ter um sentido generalizado, se referindo à opinião do entrevistado sobre a 

regra geral da casa aplicada a todos os moradores, sobre receber visitas. No item 8, “Você 

acha que seu cuidador faz um bom trabalho de supervisão dos moradores da residência?”, a 

palavra “supervisão” gerou dúvidas entre os moradores, portanto, decidiu-se substituir esse 

termo   por “ajudar”, ficando a redação da seguinte maneira: “Você acha que seucuidador 

faz um bom trabalho de ajudar os moradores da residência?”, dessa forma, os moradores 

compreenderam bem esse item.   

No item 10, “Você está contente com a maneira como seu cuidador atende as suas 

necessidades?”, a palavra “necessidade” não foi compreendida por todos e, portanto, foi 

substituída por “as coisas que você precisa”, pois, esta forma de falar se mostrou mais 

familiar e comum para os moradores.  Além disso, foi incluído um parêntese explicativo 

nesta questão, indicando que as coisas de que ele precisa se aplicam a situações “dentro e 

fora da residência”. O item 10 ficou, então, redigido assim: “Você está contente com a 

maneira como seu cuidador atende as coisas que você precisa (dentro e fora da residência)”? 

No item 11, “Você sente que seu cuidador entende verdadeiramente seus problemas de saúde 

mental?”, a expressão “problemas de saúde mental” não foi compreendida por todos e, por 

isto, foi acrescentado um parêntese nesta questão para esclarecer o termo saúde mental, com 

a expressão “problema de cabeça ou nervo”, sendo esta expressão usual e familiar para os 

moradores. Este item ficou redigido como: “Você sente que seu cuidador entende 

verdadeiramente seus problemas de saúde mental (problemas de cabeça, de nervo)?”.  

No item 15, “Você gostaria de ter mais ajuda de seu cuidador para resolver seus 

problemas?”, a palavra “seus problemas” foi trocada por “alguns problemas”, pois os 

moradores não entendiam quais eram “seus problemas” ou diziam que não tinham 

problemas. Além disso, foi acrescentado um parêntese neste item, com exemplos de 

possíveis problemas. O item ficou redigido como: “Você gostaria de ter mais ajuda de seu 

cuidador para resolver alguns problemas (ex. compras, atividades, tratamento, 

relacionamentos, etc)?”.  

Nos itens 16 e 17, a palavra “decepcionado” não foi compreendida por alguns, tendo 

sido modificada para “insatisfeito”. Estes itens ficaram, então, redigidos assim: “Você está 

insatisfeito(a) com o número de contatos que você tem com seus vizinhos?”; “Você está 

insatisfeito(a) com as amizades que você fez na sua residência?”  
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O item 21, “Você está satisfeito(a) de poder fazer parte de um grupo dentro de sua 

residência?”, gerou problemas para muito entrevistados, pois eles foram unânimes a 

expressar imediatamente que não havia grupos dentro da residência. Por isto, a questão foi 

modificada para se referir a um sentido mais geral sobre a residência como um todo.  A 

questão ficou redigida como: “Você está satisfeito(a) de poder fazer parte dessa residência?”. 

As instruções dadas no início da escala, “Eu vou fazer algumas perguntas a você 

sobre vários aspectos da residência onde você está morando agora. Gostaria de saber sua 

opinião, com toda franqueza, sobre o que você gosta e o que você não gosta nesta 

residência.”, foram bem compreendidas pelos moradores, não gerando dúvidas. Da mesma 

forma, as alternativas de respostas: “Não, de jeito nenhum; sim, um pouco; sim, bastante; e 

sim totalmente”, também foram consideradas simples e bem compreensíveis pelos 

entrevistados, não necessitando de adaptações. 

 

Tabela 4 

Descrição da Escala Original, da versão preliminar após análise pela Comissão de 

Especialistas e da versão final após o Estudo Piloto 

(Continua) 

Escala Original Versão preliminar após análise 

pela Comissão de Especialistas 

Versão final após o Estudo 

Piloto 

Titre 

Questionnaire de satisfactio 

nsurl’hébergemen tsupervisé 

(QSHS-21) 

Título 

Escala de Satisfação dos 

Moradores com as Residências 

Terapêuticas (SATIS-RT) 

Título 

Escala de Satisfação dos 

Moradores com as Residências 

Terapêuticas (SATIS-RT) 

Instructions: Les questions suivantes 

portent sur votre satisfaction, face à 

divers aspects de la résidence 

d’accueil dans laquelle vous vivez 

présentement. Nous sommes 

particulièrement intéressés à connaître 

votre opinion, en toute franchise, 

qu’elle soit positive ou négative. 

Veuillez s’il vous plaît répondre à 

toutes lês questions. Nous vous 

remercions de votre collaboration. 

 

Instruções: Eu vou fazer 

algumas perguntas a você sobre 

vários aspectos da residência 

onde você está morando agora. 

Gostaria de saber sua opinião, 

com toda franqueza, sobre o que 

você gosta e o que você não 

gosta nesta residência. 

Agradeço sua colaboração. 

Instruções: Eu vou fazer algumas 

perguntas a você sobre vários 

aspectos da residência onde você 

está morando agora. Gostaria de 

saber sua opinião, com toda 

franqueza, sobre o que você 

gosta e o que você não gosta 

nesta residência. Agradeço sua 

colaboração. 

A.Environnement physique 

 

A.Ambiente físico A.Ambiente físico 

1.Je suis content(e) de la façon dont 

ma résidence est maintenue. 

 

1.Você está contente com a 

maneira como sua residência é 

cuidada? 

1.Você está contente com a 

maneira como sua residência é 

cuidada? 

2.Je suis content(e) de la propreté de 

ma résidence d’accueil. 

2.Você está contente com a 

limpeza da sua residência? 

2.Você está contente com a 

limpeza da sua residência? 
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(Continua) 

Escala Original Versão preliminar após análise 

pela Comissão de Especialistas 

Versão final após o Estudo Piloto 

3.Je trouve que ma résidence est très 

inconfortable. 

 

3.Você acha que sua residência é 

muito desconfortável? 

3.Você acha que sua residência 

não tem conforto (os móveis, os 

cômodos, a construção, a 

circulação do ar, etc) ? 

B.Services offerts B. Serviços  oferecidos / 

atividades 

B. Serviços  oferecidos / 

atividades 

4.Je trouve que la nourriture est de 

très bonne qualité 

4.Você acha que a comida é de 

boa qualidade? 

4.Você acha que a comida é de 

boa qualidade? 

5.Je suis content(e) du nombre 

d’activités qui sont données par mon 

responsable dans la résidence 

d’accueil. 

 

5.Você está contente com o 

número de atividades  na sua 

residência (Ex. Ver TV, ouvir 

musica, jogos, arrumar quarto, 

fazer limpesa, ajudar na 

cozinha, na horta, etc.)? 

5.Você está contente com o 

número de atividades  na sua 

residência (Ex. Ver TV, ouvir 

musica, jogos, arrumar quarto, 

fazer limpeza, ajudar na cozinha, 

na horta, etc.)? 

6.Je suis content(e) des collations 

offertes à la résidence. 

6.  Você está contente com as 

refeições  oferecidas na 

residência? 

6. Você está contente com o 

número de refeições  oferecidas 

na residência? 

C. Organisation interne C. Organização interna C. Organização interna 

7.  Je suis satisfait(e) des règlements 

concernant la possibilité d’inviter ma 

famille et mes amis à ma résidence 

d’accueil. 

7.   Você está satisfeito  com as 

regras (`combinados`) para 

convidar sua familia ou  amigos 

a virem na residência? 

7.   Você está satisfeito(a)  com as 

regras (‘combinados’) para 

receber visitas na residência? 

8.Mon responsable fait un excellent 

travail de supervision des 

pensionnaires de la résidence. 

8.Você acha que seu cuidador 

faz um bom  trabalho de 

supervisão dos moradores da 

residência? 

8.Você acha que seu cuidador faz 

um bom  trabalho de ajudar os 

moradores da residência? 

9.Je suit satisfait(e) du règlement 

concernant les siestes durant la 

journée. 

9.Você está satisfeito com as 

regras (‘combinados’) para os 

repousos durante o dia? 

9.Você está satisfeito(a) com as 

regras (‘combinados’) para os 

repousos durante o dia? 

D. Relation avec le responsable D. Relação com o cuidador D. Relação com o cuidador 

10.Je suis content(e) de la façon dont 

mon responsable subvient à mês 

besoins. 

 

10.Você está contente com a 

maneira como seu cuidador 

atende as suas necessidades? 

 

10.Você está contente com a 

maneira como seu cuidador 

atende as coisas que você 

precisa? (dentro e fora da casa) 

11.Je sens que mon responsable 

comprend vraiment mês problèmes de 

santé mentale. 

 

11.Você sente que seu cuidador 

entende verdadeiramente seus 

problemas de saúde mental? 

 

11.Você sente que seu cuidador 

entende verdadeiramente seus 

problemas de saúde mental? 

(problemas de cabeça, de nervo) 



65 
 

 

 

(Continua) 

Escala Original Versão preliminar após análise 

pela Comissão de Especialistas 

Versão final após o Estudo 

Piloto 

12.Je sens que mon responsable se 

soucie vraiment de moi. 

 

12.Você sente que seu cuidador 

se preocupa verdadeiramente 

com você? 

12.Você sente que seu cuidador 

se preocupa verdadeiramente 

com você? 

13.J’aimerais que les programmes de 

l’hôpital me soient rendus plus facile 

d’accès. 

 

13.Você gostaria de participar 

mais  das atividades fora da 

residencia? (Ex. tratamentos, 

atividades fisicas,                                    

religiosas, artesanatos, aulas, 

passeios, etc.) 

 

13.Você gostaria de participar 

mais  das atividades fora da 

residencia? (Ex. tratamentos, 

atividades fisicas,                                    

religiosas, artesanatos, aulas, 

passeios, etc.) 

14.J’aimerais que mon médecin me 

rende visite plus souvent à la 

résidence d’accueil. 

14.Você gostaria de poder 

consultar os médicos mais 

vezes? 

 

14.Você gostaria de poder 

consultar os médicos mais 

vezes? 

 

15.J’aimerais avoir plus d’aide pour 

résoudre mes problèmes de la part de 

mon responsable. 

 

15.Você gostaria de ter mais 

ajuda de seu cuidador para 

resolver seus problemas? 

 

15.Você gostaria de ter mais 

ajuda de seu cuidador para 

resolver alguns problemas? 

(compras, atividades, 

tratamentos, relacionamento) 

F. Relation avec les autres résidents et 

la communauté 

F. Relação com os outros 

residentes e a comunidade 

F. Relação com os outros 

residentes e a comunidade 

16.Je suis déçu(e) du nombre de 

contacts que j’ai avec mes voisins. 

16.Você está decepcionado com 

o número de contatos que você 

tem com seus vizinhos? 

16.Você está insatifeito (a) com 

o número de contatos que você 

tem com seus vizinhos? 

17.   Je suis insatisfait (e) de la façon 

dont les autres résidents s’entendent 

avec moi. 

17.  Você está decepcionado com as    

amizades que você fez na sua 

residência? 

17. Você está insatisfeito(a) com 

as amizades que você fez na sua 

residência? 

18. Je suis déçu(e) des amitiés que je 

me suis faites dans ma résidence 

d’accueil. 

 

18.  Você está insatisfeito com a 

maneira como os outros 

residentes se dão com você? 

18. Você está insatisfeito(a) com 

a maneira como os outros 

residentes (moradores) se dão 

com você? 

G. Ambiance G.   Atmosfera Social G. Atmosfera Social 

19. Ma résidence est aussi tranquille 

que je le voudrais. 

 

19. Você acha que sua residência é 

tão tranquila quanto você 

gostaria? 

19. Você acha que sua residência 

é tão tranquila quanto você 

gostaria? 

20.Je trouve qu’il y a trop de chicanes 

dans ma résidence d’accueil. 

20. Você acha que há brigas demais 

na sua residência? 

20.Você acha que há brigas 

demais na sua residência? 

 

21.Je suis satisfait(e) de pouvoir faire 

partie d’un groupe dans ma résidence 

d’accueil? 

21. Você está satisfeito de poder 

fazer parte de um grupo dentro 

de sua residência? 

21.Você está satisfeito(a)  de 

poder fazer parte dessa 

residência? 
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(Conclusão) 

Alternatives de réponses A     Alternativas de  resposta Alternativas de resposta 

 

Pas du tout d’accord        Não, de jeito nenhum Não, de jeito nenhum 

Un peu d’accord Sim, um pouco Sim, um pouco 

Plutôt  d’accord Sim, bastante Sim, bastante 

Entièrement d’accord S     Sim, totalmente Sim, totalmente 
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DISCUSSÃO 

 

O presente estudo realizou a adaptação transcultural para o Brasil da escala de 

satisfação dos moradores com os serviços das residências terapêuticas. Este trabalho é 

relevante, pois não há, no Brasil, um instrumento de medida disponível e com evidências 

psicométricas aferidas para avaliação da satisfação dos moradores destas residências.  

O perfil da amostra do presente estudo se assemelha às características de outras 

amostras de serviços residenciais. Por exemplo, no estudo de Oliveira (2018), com 

moradores de 15 Serviços Residenciais Terapêuticos do município de Juiz de Fora, dos 60 

participantes deste estudo, 53,30% eram do sexo feminino. Maluf et al. (2017), que 

avaliaram a satisfação de pacientes psiquiátricos em serviços residenciais terapêuticos, em 

Barbacena, encontraram igualmente que 53,33% eram do sexo feminino. Estes resultados 

são muito semelhantes ao perfil da amostra do presente trabalho, com 53,3% de pacientes 

do sexo feminino. No que se refere à idade dos moradores, houve semelhança com um dos 

estudos e diferença em relação ao outro. A idade média obtida no estudo de Oliveira (2018) 

foi de 51,92 anos, diferentemente do presente estudo. Por outro lado, Maluf et al. (2017) 

encontraram, nas RTs de Barbacena, uma idade média dos moradores de 59,35 anos, 

semelhante ao do presente estudo, no qual a média de idade foi de 60,63 anos. Quanto ao 

grau de escolaridade, em Juiz de Fora, Oliveira (2018) encontrou que 65,00% dos moradores 

eram alfabetizados, semelhante ao presente estudo, no qual 66,7% eram alfabetizados, porém 

diferente ao estudo de Maluf et al. (2017), no qual 57,33% eram alfabetizados. Os 

diagnósticos variaram significativamente entre os estudos, porém, todas as categorias se 

enquadram dentro do mesmo tipo: “Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípicos e Transtornos 

Delirantes”. No estudo de Oliveira (2018), esta categoria atingiu 68,30%, porém no estudo 

de Maluf et al. (2017) apenas 20% apresentavam diagnósticos, pois para a maioria dos 

pacientes (66,66%), não havia essa informação nos prontuários do arquivo da Secretaria de 

Saúde Mental de Barbacena. No presente estudo, 50,0% dos moradores, tinham diagnóstico 

principal codificado nessa categoria, resultado um pouco inferior ao do estudo de Oliveira 

(2018). 

O processo de adaptação transcultural, no presente trabalho, buscou seguir as 

recomendações da literatura científica pertinente. A adaptação transcultural tem o objetivo 

de assegurar que haja equivalência entre o instrumento original e aquele adaptado, embora 

a versão adaptada deva também estar em consonância com o contexto cultural no qual a 

adaptação do instrumento foi realizada (Reichenheim & Moraes, 2007; Avanci, Assis, 



68 
 

 

 

Santos, & Oliveira, 2007; Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993). Seguindo os 

procedimentos adotados internacionalmente, foram elaboradas duas traduções 

independentes da escala original e, posteriormente, foram produzidas duas retraduções, de 

forma independente, com o objetivo de possibilitar maior detecção de erros nas traduções e 

interpretações ambíguas, facilitando a correção (Guillemin et al.,1993) 

A Comissão de Especialistas produziu uma versão preliminar da escala, baseada na 

análise e correção das duas traduções e retraduções, avaliando, também, a pertinência dos 

itens para a vivência concreta dos moradores nas residências terapêuticas visadas e 

adaptando as questões às suas condições culturais. Foi adotado o consenso para as decisões 

sobre a redação dos itens. Nessa análise qualitativa, foram utilizados também os critérios 

recomendados por Pasquali (1998): critério de simplicidade, clareza, variedade, modalidade, 

descritos anteriormente. Seguindo o critério da simplicidade e o critério da clareza, optou-se 

por usar frases simples, diretas e de maior conhecimento dos sujeitos. Moreira, Bandeira, 

Pollo e Oliveira (2014) fizeram igualmente este mesmo tipo de adaptação, na construção dos 

itens da escala do seu estudo, utilizando os critérios de simplicidade e clareza recomendados 

por Pasquali (1998), garantindo assim sua aplicabilidade à população-alvo de baixa 

escolaridade. 

Foi respeitado também o critério da variedade, tal como na versão original, evitando-

se repetir a mesma palavra, utilizando-se frases que variavam o uso dos termos “contente” e 

“satisfeito”, os itens com afirmações positivas e negativas e a avaliação da satisfação e da 

insatisfação, evitando focalizar apenas a satisfação. Com relação ao critério da modalidade, 

foi necessário fazer alguns ajustes na escala original, usando termos mais moderados e 

evitando expressões extremas.  

Na adaptação da escala, a Comissão de Especialistas estabeleceu uma mudança na 

redação dos itens para o formato de perguntas, que devem ser lidas pelo entrevistador, em 

uma entrevista, respondidas pelos moradores e marcadas pelo entrevistador. Portanto, os 

itens passaram a serem redigidas em forma de pergunta e não de afirmações, contrariamente 

à escala original. Esse formato de aplicação se apresentou como mais apropriado ao contexto 

da população-alvo de moradores das residências terapêuticas. Este formato de escalas de 

medida, no caso desta população-alvo, foi recomendado por dois autores internacionais 

(Perreault et al., 1993; Herdman et al., 1998). Perreault et al. (1993) afirmaram que 

formulários autoadministrados que utilizam “papel e lápis”, seriam difíceis para pacientes 

psiquiátricos e, por este motivo, eles correriam o risco de serem excluídos das amostras, 
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logo, essa “seletividade instrumental” resultaria em amostras menos representativas dos 

serviços de saúde mental, pois os pacientes mais graves ficariam sub-representados. Assim, 

os autores orientaram que pacientes psiquiátricos tivessem ajuda particular na aplicação de 

questionários em uma entrevista, na qual o pesquisador lesse as questões e anotasse suas 

respostas. Herdman et al. (1998) também apontaram para a dificuldade de utilização de 

escalas autoaplicadas para a população-alvo de pessoas pouco alfabetizadas. No caso da 

presente escala, como se trata de pacientes psiquiátricos e de baixa escolaridade, considerou-

se que o formato mais apropriado seria o de entrevista.  

Este formato de escala, elaborado para entrevistas, se mostrou eficaz no presente 

trabalho, pois nem mesmo o morador com menor grau de escolaridade deixou de responder. 

Outros estudos também adotaram este procedimento. Por exemplo, em um estudo de 

validação de uma Escala de Satisfação dos Pacientes Psiquiátricos em serviços de saúde 

mental, Bandeira, Pitta e Mercier (1999) adaptaram a escala de medida também neste 

formato de entrevistas individuais. Da mesma forma, no estudo de adaptação para o Brasil 

da Escala de Sobrecarga de Familiares de pacientes psiquiátricos (FBIS-BR), Bandeira et al. 

(2005) adotaram este mesmo formato de escala. Moreira et al. (2014), no estudo de 

adaptação transcultural para o Brasil da escala de adesão a psicofármacos MARS, também 

adotaram esse formato de entrevista na redação dos itens da escala. A adaptação transcultural 

da Escala de Percepção de Mudanças para pacientes psiquiátricos e seus familiares incluiu, 

igualmente, a adoção deste formato de escala (Bandeira et al., 2009). 

No Estudo Piloto, a maioria dos itens da escala foi de boa compreensão por todos os 

moradores, não havendo dúvidas quanto ao significado dos termos. Porém, dez itens 

precisaram ser modificados, mas nenhum deles passou por mudança marcante. A “Técnica 

de Sondagem” utilizada durante a aplicação do Estudo Piloto, recomendada por Guillemin 

et al. (1993), permitiu identificar as palavras menos compreendidas, buscar termos mais 

adequados à população-alvo e reformular os itens, contribuindo para a adaptação da escala 

ao contexto brasileiro. Moreira et al. (2014) também utilizaram essa técnica, no estudo piloto 

de sua pesquisa, o que facilitou a construção de uma escala compreensível para população-

alvo de pacientes psiquiátricos. Da mesma forma, esta técnica foi utilizada, igualmente, nos 

estudos de Bandeira et al. (2009) e Bandeira et al. (2005). 

 Segundo Hugerbühler e Wang (2016), o processo de adaptação transcultural de um 

instrumento de medida deve alcançar o máximo de equivalência entre o instrumento original 

e sua versão adaptada, assim, as equivalências entre os instrumentos foram norteadoras desse 
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trabalho. A equivalência semântica foi estabelecida, sendo que os itens das versões original 

e adaptada apresentaram o mesmo significado das palavras, adequados à ideia original da 

escala. No que se refere à equivalência conceitual, os itens usados para avaliar a satisfação 

dos moradores na escala original contemplaram adequadamente os aspectos da satisfação no 

contexto brasileiro. A equivalência de experiências foi mantida, pois a escala apresentou 

poucos aspectos cotidianos diferentes da realidade cultural brasileira e estes foram 

adequadamente adaptados. Além disso, não foi encontrada nenhuma expressão idiomática 

necessitando de uma adaptação e a população-alvo não apresentou compreensão inusitada 

de nenhum termo apresentado pelos itens. Este cuidado em garantir as equivalências entre a 

escala original e a escala adaptada foi igualmente respeitada nos estudos de Moreira et al. 

(2014), assim como em outros estudos de adaptação transcultural de escalas de medida 

(Bandeira et al.,2009) e Bandeira et al.,2005). 

No que se refere à equivalência operacional, foi necessário modificar a escala para o 

formato de entrevistas com perguntas, para adaptá-la à população-alvo, como descrito 

anteriormente, porém, os demais aspectos operacionais foram mantidos. Assim, na redação 

das alternativas de resposta, foram mantidos os mesmos significados das palavras. Nas 

instruções gerais, foi necessária fazer apenas uma adaptação, em que a expressão “positiva 

e negativa” foi substituída por “o que gostava e o que não gostava”.  
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu realizar a adaptação transcultural de uma escala de medida, 

QSHS-21, que visa avaliar a satisfação dos pacientes psiquiátricos com os serviços 

residenciais terapêuticos. Este estudo é inédito, pois a nova escala constitui o primeiro 

instrumento adaptado para o contexto brasileiro, específico para realizar este tipo de 

avaliação. 

O processo de adaptação transcultural, no presente trabalho, seguindo as 

recomendações da literatura internacional, resultou em uma versão brasileira da escala 

QSHS-21 que possui equivalência semântica e conceitual com a escala original. A utilização 

desta escala permitirá, portanto, desenvolver comparações entre os resultados de pesquisas 

brasileiras e internacionais, facilitando a compreensão das semelhanças e diferenças no 

acolhimento dos pacientes psiquiátricos em moradias, em diferentes culturas. 

Nesta escala, os itens redigidos de forma simples pela Comissão de Especialistas e 

reajustados no Estudo Piloto junto à amostra de pacientes, se mostraram de fácil 

compreensão pela população-alvo. Além disto, o formato adotado de aplicação da escala, em 

entrevista, garante sua adequação a pacientes psiquiátricos e pessoas com baixo nível de 

escolaridade.  

Por ser uma inovação no contexto brasileiro, a escala QSHS-21 de avaliação da 

satisfação dos moradores constitui uma contribuição ao desenvolvimento científico nesta 

área. Espera-se que essa escala contribua para que os serviços residenciais de saúde mental 

sejam mais adequadamente avaliados e que estes dados possam fornecer informações para 

que, no futuro, eles sejam melhorados, contribuindo para melhor qualidade de vida dos 

moradores.  

Este estudo, pretende disponibilizar este novo instrumento avaliação da satisfação 

dos moradores das residências terapêuticas aos seus administradores e outros pesquisadores. 

A escala deverá ser submetida, futuramente, a estudos de avaliação de suas propriedades 

psicométricas de validade e fidedignidade, no contexto brasileiro. 
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Anexo A 

Questionnaire de satisfaction sur l’hébergement supervise (QSHS-21) 

(Piat, Perreault& Bloom 2006) 

 
Les questions suivantes portent sur votre satisfaction, face à divers aspects de la résidence d’accueil 

dans laquelle vous vivez présentement. Nous sommes particulièremente intéressés à connaître votre 

opinion, en toute franchise, qu’elle soit positive ou négative. Veuillez s’il vous plaî trépondre à toutes 

les questions. Nous vous remercions de votre collaboration.   

 

A. Environnement physique: 

 

Pas du 

tout 

d’accord 

Un peu 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Entièrement 

d’accord 

 NSP N/A 

1. Je suis content(e) de la façon 

dont ma résidence est 

maintenue. 

1 2 3 4  8 9 

2. Je suis content(e) de la 

propreté de ma résidence 

d’accueil. 

1 2 3 4  8 9 

3. Je trouve que ma résidence 

est très inconfortable. 
4 3 2 1  8 9 

 

 

B. Services offerts: 

Pas du 

tout 

d’accord 

Un peu 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Entièrement 

d’accord 

 NSP N/A 

4.Je trouve que la nourriture est 

de très bonne qualité. 
1 2 3 4 

 
8 9 

5. Je suis content(e) du nombre 

d’activités qui sont données par 

mon responsable dans la 

résidence d’accueil. 

1 2 3 4 

 

8 9 

6. Je suis content(e) des 

collations offertes à la 

résidence. 

1 2 3 4 

 

8 9 

 
 

C. Organisation interne: 

 

Pas du 

tout 

d’accord 

Un peu 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Entièrement 

d’accord 

 NSP N/A 

7.Je suis satisfait(e) des 

règlements concernant la 

possibilité d’inviter ma famille 

et mes amis à ma résidence 

d’accueil. 

1 2 3 4 

 

8 9 

8. Mon responsable fait un 

excellent travail de 

supervision des pensionnaires 

de la résidence. 

1 2 3 4 

 

8 9 

9.Je suit satisfait(e) du 

règlement concernant les 

siestes durant la journée. 
1 2 3 4 

 

8 9 
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D. Relation avec le responsable: 

Pas du 

tout 

d’accord 

Un peu 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Entièrement 

d’accord 

 NSP N/A 

10.Je suis content(e) de la façon 

dont mon responsable subvient à 

mes besoins. 

1 2 3 4  8 9 

11.Je sens que mon responsable 

comprend vraiment mes problèmes 

de santé mentale. 

1 2 3 4  8 9 

12.Je sens que mon responsable se 

soucie vraiment de moi. 

 

1 2 3 4  8 9 

 

 

E. Traitement: 

 

Pas du 

tout 

d’accord 

Un peu 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Entièrement 

d’accord 

 NSP N/A 

13.J’aimerais que les programmes 

de l’hôpital me soient rendus plus 

facile d’accès. 

4 3 2 1  8 9 

14.J’aimerais que mon médecin me 

rende visite plus souvent à la 

résidence d’accueil.  

4 3 2 1  8 9 

15.J’aimerais avoir plus d’aide pour 

résoudre mes problèmes de la part 

de mon responsable. 

4 3 2 1  8 9 

 

F. Relation avec les autres 

résidents et la communauté: 

Pas du 

tout 

d’accord 

Un peu 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Entièrement 

d’accord 

 NSP N/A 

16.Je suis déçu(e) du nombre de 

contacts que j’ai avec mes voisins. 
4 3 2 1  8 9 

17. Je suis insatisfait (e) de la façon 

dont les autres résidents s’entendent 

avec moi. 

4 3 2 1  8 9 

18. Je suis déçu(e) des amitiés que je 

me suis faites dans ma résidence 

d’accueil. 

4 3 2 1  8 9 

 
 

G. Ambiance: 

Pas du 

tout 

d’accord 

Un peu 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Entièrement 

d’accord 

 NSP N/A 

19. Ma résidence est aussi tranquille 

que je le voudrais. 
1 2 3 4  8 9 

20. Je trouve qu’il y a trop de 

chicanes dans ma résidence d’acceil. 
4 3 2 1  8 9 

21. Je suis satisfait(e) de pouvoir 

faire partie d’un groupe dans ma 

résidence d’accueil. 

 

1 2 3 4  8 9 
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Anexo B 

Primeira Tradução da Escala 

Questionário de Satisfação da Clientela em Residência de Acolhimento (QSHS 21) 

 

Instruções: As questões seguintes cobrem a sua satisfação quanto aos diversos aspectos da 

residência de acolhimento na qual você vive atualmente. Nós estamos particularmente 

interessados em conhecer a sua opinião, com toda a franqueza, seja ela positiva ou negativa. 

Queira, por favor responder a todas as questões. Nós agradecemos a sua colaboração. 

 

Alternativas de respostas 

Muito verdadeiro  

Sim, verdadeiro 

Sim, falso                                                  Não sabe responder 

Muito falso                                                Não se aplica 

 

A. AMBIENTE FÍSICO 

 

1. Estou contente com a maneira como minha residência é mantida 

2. Eu estou contente com a limpeza de minha residência de acolhimento 

3. Eu acho que minha residência é muito inconfortável 

 

B. OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA RESIDÊNCIA DE ACOLHIMENTO 
 

4. Eu acho que a alimentação é de muito boa qualidade 

5. Eu estou contente com o número de atividades que são dadas pelo meu responsável 

na residência de acolhimento 

6. Eu estou contente com os lanches oferecidos na residência 

 

C. A ORGANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DE ACOLHIMENTO 

 

7. Eu estou satisfeito(a) com os regulamentos referentes à possibilidade de convidar 

minha família e meus amigos à minha residência de acolhimento 

8. Meu responsável faz um excelente trabalho de supervisão dos residentes da casa 

9. Eu estou satisfeito com o regulamento sobre os repousos durante o dia 
 

D. RELAÇÃO COM O RESPONSÁVEL E AS CARACTERÍSTICAS 

DELE(DELA) 

 

10. Eu estou contente com a maneira com que meu responsável atende às minhas 

necessidades 

11. Eu sinto que meu responsável compreende verdadeiramente meus problemas de 

saúde mental 

12. Eu sinto que meu responsável se preocupa verdadeiramente comigo 
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E. TRATAMENTO 

 

13. Eu gostaria que os programas do hospital fossem mais fáceis de acesso 

14. Eu gostaria que meu médico me visitasse mais frequentemente na residência de 

acolhimento 

15. Eu gostaria de ter mais ajuda do meu responsável para resolver meus problemas 
 

F. RELAÇÃO COM OUTROS RESIDENTES E COM A COMUNIDADE 

 

16. Eu estou decepcionado com o número de contatos que tenho com meus vizinhos 

17. Eu estou decepcionado com as amizades que fiz na minha residência de 

acolhimento 

18. Eu estou insatisfeito com a maneira com a qual os outros residentes se dão comigo. 

 

G. ATMOSFERA 

 

19. Minha residência é tão tranquila quanto eu gostaria 

20. Eu acho que há brigas demais dentro de minha residência de acolhimento 

21. Eu estou satisfeito em poder fazer parte de um grupo dentro de minha residência de 

acolhimento 
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ANEXO C 

Segunda Tradução da Escala 

Questionário Sobre a Satisfação dos Clientes em Residência de Acolhimento (QSHS 21) 

 

Instruções: As perguntas seguintes são referentes à sua satisfação frente a diversos aspectos 

da residência de acolhimento na qual você vive atualmente. Nós estamos particularmente 

interessados em conhecer sua opinião, com toda franqueza, seja ela positiva ou negativa. 

Queira por favor, responder a todas as questões. Nós agradecemos sua colaboração. 

 

Alternativas de respostas 

Muito verdadeiro  

Sim, verdadeiro 

Sim, falso                                                  Não sabe responder 

Muito falso                                                Não se aplica 

 

A. AMBIENTE FÍSICO 

1. Eu estou satisfeito (a) com a maneira como minha residência é mantida. 

2.  Eu estou satisfeito (a) com a limpeza de minha residência de acolhimento. 

3.  Eu acho que minha residência é muito desconfortável. 

 

B. OS SERVIÇOES OFERECIDOS PELA RESIDÊNCIA DE ACOLHIMENTO  

4.  Eu acho que a comida é de muito boa qualidade.  

5. Eu estou satisfeito (a) com o número de atividades que são dadas por meu responsável em 

minha residência de acolhimento. 

6. Eu estou satisfeito (a) com os lanches oferecidos na residência. 

 

 C. A ORGANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DE ACOLHIMENTO 

7. Eu estou satisfeito (a) com as regras referentes à possibilidade de convidar minha família 

e meus amigos à minha residência de acolhimento. 

8. Meu responsável faz um excelente trabalho de supervisão dos pensionistas da residência. 

9. Eu estou satisfeito (a) com as regras relativas às sonecas durante o dia. 

 

 D. RELAÇÃO COM O RESPONSÁVEL E AS CARACTERÍSTICAS DELE 

10. Eu estou satisfeito (a) com a maneira com que meu responsável prove minhas 

necessidades. 

11. Eu sinto que meu responsável compreende verdadeiramente meus problemas de saúde 

mental. 

12. Eu sinto que meu responsável se preocupa verdadeiramente comigo. 
 

E.  TRATAMENTO 

13. Eu gostaria que os programas do hospital fossem mais fáceis de acessar. 
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14. Eu adoraria que meu médico me visitasse mais frequentemente em minha residência de 

acolhimento. 

15. Eu adoraria ter mais ajuda de meu responsável para resolver meus problemas. 

 

F. RELAÇÃO COM OS OUTROS RESIDENTES E A COMUNIDADE  

16. Estou decepcionado (a) com a quantidade de contato que eu tenho com meus vizinhos. 

17.Eu estou decepcionado (a) com as amizades que eu fiz em minha residência de 

acolhimento. 

18. Eu estou insatisfeito (a) com a maneira com que os outros residentes se dão comigo. 

 

G. AMBIENTE 

19. Minha residência é tão tranquila quando eu gostaria. 

20. Eu acho que há brigas demais em minha residência de acolhimento. 

21. Eu estou satisfeita (o) de poder fazer parte de um grupo em minha residência de 

acolhimento. 
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ANEXO D 

Primeira ReTradução 

Questionnaire de satisfaction pour la clientèle en résidence d´accueil  (QSHS-21) 
 

Instructions : Les questions ci-dessous traitent de votre degré de satisfaction sur les 

différents aspects de la résidence d´accueil dans laquelle vous vivez actuellement. Nous 

sommes particulièrement intéressés à connaître votre opinion, en toute franchise, qu’elle soit 

positive ou négative . Prière de bien vouloir répondre à toutes les questions . Nous vous 

remercions pour votre collaboration. 

 

Alternatives de reponses : 

• Vrais 

• Totalement vrais 

• Faux                                 Ne sais pas répondre 

• Totalement faux               Ne s’applique pas 

 

A. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 

1. Je suis content[e] de la manière dont ma résidence est entretenue. 

2. Je suis content[e] du niveau de propreté de ma résidence d´accueil 

3. Je trouve que ma résidence est très inconfortable 

 

B. LES SERVICES OFFERTS PAR LA RESIDENCE D’ACCUEIL 

 

1. Je trouve que l´alimentation est de très bonne qualité 

2. Je suis content[e] du nombre d´activités données par le responsable de ma 

résidence d´accueil  

3. Je suis content[e] des collations offertes à la résidence 

 

C. L´ORGANISATION DE LA RESIDENCE D’ACCUEIL 

 

1. Je suis satisfait[e] du règlement se référant à la possibilité d´inviter ma famille et 

mes amis dans ma résidence d´accueil 

2. Mon responsable fait un excellent travail de supervision des résidents de la 

maison 

3. Je suis satisfait[e] du règlement sur le repos durant la journée 

 

D. RELATION AVEC LE RESPONSABLE ET SE CARACTERISTIQUES  

 

1. Je suis content[e]de la manière dont mon responsable répond à mes besoins 
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2. Je sens que mon responsable comprend vraiment mes problèmes de santé mentale 

3. Je sens que mon responsable se soucie vraiment de moi 

 

E. TRAITEMENT 

 

1. J’aimerais que les programmes de l´hôpital soient plus faciles d´accès 

2. J´aimerais que mon médecin me rende visite plus fréquemment dans la résidence 

d’accueil 

3. J´aimerais que mon responsable m’aide plus à résoudre mes problèmes 

 

F. RELATION AVEC LES AUTRES RESIDENT(E)S ET LA COMMUNAUTE   

 

 1. Je suis déçu(e) par la quantité de contacts que j´ai avec mes voisins 

 3. Je suis déçu(e) par les amitiés que j´ai tissées dans ma résidence d´accueil 

 6. Je suis insatisfait[e] du comportement des autres résident(e)s à mon égard 

 

G. ATMOSPHERE : 
 

2. Ma résidence est aussi tranquille que je l´aimerais  

4. Je trouve qu´il y a trop de disputes dans ma résidence d´accueil 

6. Je suis satisfait [e] de pouvoir faire partie d´un groupe dans ma résidence d´accueil 
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ANEXO E 

 

Segunda ReTradução 

Questionnaire Sur La Satisfaction Des Clients En Residence D’accueil – (QSHS-21) 

 

Instructions : Les questions ci-dessous concernent votre satisfaction sur divers aspects de 

la résidence d’accueil dans laquelle vous vivez actuellement. Nous sommes particulièrement 

intéressés de connaître votre opinion avec toute franchise,  qu’elle soit positive ou négative. 

Veuillez, s’il vous plaît, répondre à toutes les questions. Nous remercions votre 

collaboration.  

 

Alternatives de reponses : 

• Vrais 

• Totalement vrais 

• Faux                                 Ne sais pas répondre 

• Totalement faux               Ne s’applique pas 

 

 

A.AMBIANCE  PHYSIQUE 

 

1. Je suis satisfait (e) de comment ma résidence est entretenue. 

2. Je suis satisfait (e) du nettoyage de ma résidence d’accueil. 

3. Je trouve que ma résidence d’accueil est très inconfortable. 

 

B.LES SERVICES OFFERTS PAR LA RÉSIDENCE D’ACCUEIL   

 

4. Je trouve que l’alimentation  est de très bonne qualité.  

5. Je suis satisfait(e) avec le nombre d’activités qui sont administrées par mon responsable 

dans la résidence d’accueil. 

6. Je suis satisfait(e) des goûters offerts dans la résidence. 

 

C. L’ORGANISATION DE LA RÉSIDENCE D’ACCUEIL 

 

7. Je suis satisfait (e) des règles qui concernentla possibilité d’inviter ma famille et mes 

amis à ma résidence d’accueil. 

8. Mon responsable fait un excellent travail de supervision despensionnaires de la 

résidence. 

9. Je suis satisfait(e) des règles concernant les siestes pendant la journée. 

 

D.LES RAPPORTS AVEC LE RESPONSABLE ET SES CARACTERISTIQUES  

 

10. Je suis satisfait(e) de la façon que mon responsable pourvoit à mes besoins. 

11. Je sens que mon responsable comprend vraiment mes problèmes de santé mentale. 

12. Je sens que mon responsable se préoccupe vraiment avec moi. 
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E. TRAITEMENT  

 

13. J’aimerais que les programmes de l’hôpital soient plus faciles d’accès. 

14. J’adorerais que mon médecin me rende visite avec plus de fréquence dans ma résidence 

d’accueil. 

15. J’aimerais avoir plus d’aide de mon responsable pour résoudre mes problèmes. 

 

 

F. RAPPORTS AVEC LES AUTRES RÉSIDENTS ET AVEC LA COMMUNAUTÉ  

 

16. Je suis déçu(e) du nombre de contacts  que j’ai avec mes voisins. 

17.  Je suis déçu(e) des amitiés que j’ai fait dans ma résidence d’accueil. 

18.  Je suis insatisfait(e) de comment les autres résidents s’entendent avec moi. 

 

G. AMBIANCE   

 

19. Ma résidence est  tranquille, comme  je le voulais. 

20. Je trouve qu’il y a trop de bagarres dans ma résidence d’accueil. 

21. Je suis content(e) de pouvoir faire partie d’un groupe dans ma résidence d’accueil. 
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ANEXO F 

Versão da escala após análise pela Comissão de Especialistas 

 

Escala de Satisfação dos Moradores com as Residências Terapêuticas (SATIS-RT) 
(Bandeira, Andrade, Parente, Vidal e Vidal, 2021) 

(Escala original QSHS-21: Piat, Perreault e Bloom, 2006) 
 

Instruções: Eu vou fazer algumas perguntas a você sobre vários aspectos da residência onde 

você está morando agora. Gostaria de saber sua opinião, com toda franqueza, sobre o que 

você gosta e o que você não gosta nesta residência. Agradeço sua colaboração.   

 
 

A. Ambiente físico  

Não, de 

jeito 

nenhum 

Sim, 

um 

pouco 

Sim, 

bastante 

Sim, 

totalmente 

 

 N/S N/A 

1.Você está contente com a maneira 

como sua residência é cuidada? 1 2 3 4  8 9 

2.Você está contente com a limpeza da 

sua residência? 
1 2 3 4  8 9 

3.Você acha que sua residência é muito 

desconfortável? 
4 3 2 1  8 9 

 
 

B. Serviços oferecidos/ atividades 

Não, de 

jeito 

nenhum 

Sim, 

um 

pouco 

Sim, 

bastante 

Sim, 

totalmente 

 N/S N/A 

4.Você acha que a comida é de boa 

qualidade? 
1 2 3 4 

 
8 9 

5.Você está contente com o número de 

atividades  na sua residência (Ex. Ver 

TV, ouvir musica, jogos, arrumar 

quarto, fazer limpesa, ajudar na 

cozinha, na horta, etc.)? 

1 2 3 4 

 

8 9 

6. Você está contente com as refeições 

oferecidas na residência? 
1 2 3 4 

 
8 9 

 

 

C. Organização interna 

Não, de 

jeito 

nenhum 
 

Sim, 

um 

pouco 

Sim,  

bastante 

Sim,  

totalmente 

 N/S N/A 

7.  Você está satisfeito  com as regras 

(`combinados`) para convidar sua 

familia ou  amigos a virem na 

residência? 

1 2 3 4 

 

8 9 

8.Você acha que seu cuidador faz 

um bom  trabalho de supervisão dos 

moradores da residência? 

1 2 3 4 

 

8 9 

9.Você está satisfeito com as regras 

(‘combinados’) para os repousos 

durante o dia? 

1 2 3 4 

 

8 9 
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D. Relação com o cuidador 

Não, de 

jeito 

nenhum 

 

Sim, 

um 

pouco 

Sim,  

bastante 

Sim,  

totalmente 

 N/S N/A 

10. Você está contente com a maneira 

como seu cuidador atende as suas 

necessidades?  

1 2 3 4  8 9 

11.Você sente que seu cuidador 

entende verdadeiramente seus 

problemas de saúde mental? 

1 2 3 4 

 

8 9 

12.Você sente que seu cuidador se 

preocupa verdadeiramente com 

você? 

1 2 3 4 

 

8 9 

 

 

E. Tratamento/Reabilitação/ 

Reinserção 

Não, de 

jeito 

nenhum 

 

Sim, 

um 

pouco 

Sim,  

bastante 

Sim,  

totalmente 

 N/S N/A 

13.Você gostaria de participar mais  

das atividades fora da residencia? 

(Ex. tratamentos, atividades fisicas,  

religiosas, artesanatos, aulas, 

passeios, etc.) 

4 3 2 1 

 

8 9 

14.Você gostaria de poder consultar 

os médicos mais vezes? 
4 3 2 1 

 
8 9 

15.Você gostaria de ter mais ajuda de 

seu cuidador para resolver seus 

problemas? 

4 3 2 1 

 

8 9 

 

 

F. Relação com os outros 

residentes e a comunidade 

Não, de 

jeito 

nenhum 

 

Sim, 

um 

pouco 

Sim,  

bastante 

Sim,  

totalmente 

 N/S N/A 

16.Você está decepcionado com o 

número de contatos que você tem 

com seus vizinhos? 

4 3 2 1 

 

8 9 

17. Você está decepcionado com as    

amizades que você fez na sua 

residência? 

4 3 2 1 

 

8 9 

18.Você está insatisfeito com a 

maneira como os outros residentes se 

dão com você? 

4 3 2 1 

 

8 9 

 

 

G. Atmosfera Social 

Não, de 

jeito 

nenhum 

Sim, 

um 

pouco 

Sim, 

bastante 

Sim, 

totalmente 

 N/S N/A 

19. Você acha que sua residência é 

tão tranquila quanto você gostaria? 
1 2 3 4 

 
8 9 

20.Você acha que há brigas demais 

na sua residência? 
4 3 2 1 

 
8 9 

21.Você está satisfeito de poder 

fazer parte de um grupo dentro de 

sua residência? 

1 2 3 4 

 

8 9 
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ANEXO G 

Versão da escala após o Estudo Piloto 

 

Escala de Satisfação dos Moradores com as Residências Terapêuticas (SATIS-RT) 
(Bandeira, Andrade, Parente, Vidal e Vidal, 2021) 

(Escala original QSHS-21: Piat, Perreault e Bloom, 2006) 

 

Instruções: Eu vou fazer algumas perguntas a você sobre vários aspectos da residência onde 

você está morando agora. Gostaria de saber sua opinião, com toda franqueza, sobre o que 

você gosta e o que você não gosta nesta residência. Agradeço sua colaboração.  

 

A. Ambiente físico  

Não, de 

jeito 

nenhum 

Sim, um 

pouco 

Sim, 

bastante 

Sim, 

totalmente 

 N/S N/A 

1. Você está contente com a maneira 

como sua residência é cuidada?  
      1 2 3 4  8 9 

2. Você está contente com a limpeza da 

sua residência? 
1 2 3 4  8 9 

3. Você acha que sua residência tem 

pouco conforto? (os móveis, os 

cômodos, a construção, a circulação do 

ar, etc) 

4 3 2 1  8 9 

 

 

B. Serviços oferecidos/ atividades 

Não, de 

jeito 

nenhum 

Sim, um 

pouco 

Sim, 

bastante 

Sim, 

totalmente 

 N/S N/A 

4.Você acha que a comida é de boa 

qualidade? 
1 2 3 4  8 9 

5. Você está contente com o número de 

atividades  na sua residência (Ex. ver 

TV, ouvir musica, jogos, arrumar 

quarto, fazer limpeza, ajudar na 

cozinha, na horta, etc.)? 

1 2 3 4  8 9 

6.Você está contente com o número de 

refeições  oferecidas na residência? 
1 2 3 4  8 9 

 
 

C. Organização interna 

Não, de 

jeito 

nenhum 

Sim, um 

pouco 

Sim, 

bastante 

Sim, 

totalmente 

 N/S N/A 

7.Você está satisfeito(a)  com as regras 

(‘combinados’) para receber visitas na 

residência? 

1 2 3 4  8 9 

8.Você acha que seu cuidador faz um 

bom  trabalho de ajudar os moradores 

da residência? 

1 2 3 4  8 9 

9.Você está satisfeito(a) com as regras 

(‘combinados’) para os repousos 

durante o dia? 

 

1 2 3 4  8 9 
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D. Relação com o cuidador 

Não, de 

jeito 

nenhum 
 

Sim, 

um 

pouco 

Sim,  

bastante 

Sim, 

totalmente 

 N/S N/A 

10.Você está contente com a maneira como 

seu cuidador atende as coisas que você 

precisa? (dentro e fora da residência) 
1 2 3 4  8 9 

11.Você sente que seu cuidador entende 

verdadeiramente seus problemas de saúde 

mental? (problemas de cabeça, de nervo) 
1 2 3 4  8 9 

12.Você sente que seu cuidador se preocupa 

verdadeiramente com você? 
 

1 2 3 4  8 9 

 

 

E.Tratamento/Reabilitação/Reinserção 

Não, de 

jeito 

nenhum 
 

Sim, 

um 

pouco 

Sim, 

bastante 

Sim, 

totalmente 

 N/S N/A 

13.Você gostaria de participar mais  das 

atividades fora da residencia? (Ex. 

tratamentos, atividades fisicas,                                    

religiosas, artesanatos, aulas, passeios, etc.) 

4 3 2 1  8 9 

14.Você gostaria de poder consultar os 

médicos mais vezes? 
4 3 2 1  8 9 

15.Você gostaria de ter mais ajuda de seu 

cuidador para resolver alguns problemas 

(compras, atividades, tratamentos, 

relacionamento, etc)? 

4 3 2 1  8 9 

 

F. Relação com os outros residentes e a 

comunidade 

Não, de 

jeito 

nenhum 

Sim, 

um 

pouco 

Sim, 
bastante 

Sim,  

totalmente 

 N/S N/A 

16.Você está insatisfeito(a)com o número de 

contatos que você tem com seus vizinhos? 
4 3 2 1  8 9 

17. Você está insatisfeito(a) com as amizades 

que você fez na sua residência? 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

 
8 
 

9 
 

18. Você está insatisfeito(a) com a maneira 

como os outros residentes (moradores) se dão 

com você?  

4 3 2 1  8 9 

 
 

G. Atmosfera Social 

Não, de 

jeito 

nenhum 
 

Sim, 

um 

pouco 

Sim, 

bastante 

Sim, 

totalmente 

 N/S N/A 

19.Você acha que sua residência é tão 

tranquila quanto você gostaria? 
1 2 3 4  8 9 

20.Você acha que há brigas demais na sua 

residência? 
4 3 2 1  8 9 

21.Você está satisfeito(a)  de poder fazer parte 

dessa residência? 
1 2 3 4  8 9 
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ANEXO H 

Questionário Sociodemográfico e Clínico 

 

Nome do 

respondente:_______________________________________________________  

Entrevistador:____________________________________________________________ 

Data da entrevista:____/____/______  

Local da entrevista:________________________________________________________ 

 

A . DADOS DO MORADOR NO PRONTUÁRIO:  

1. Sexo: (   )0. Masculino (   )1. Feminino  

2. Idade:______ anos  

3. Diagnóstico (nome e número do CID – 10):____________________________________ 

(   )1. F00-F09 (   )5. F40-F48  (   )9. F80-F89  

(   )2. F10-F19 (   )6. F50-59    (   )10. F90-F98  

(   )3. F20-F29 (   )7. F60-F69(   )11. F99  

(   )4. F30-F39 (   )8. F70-79  

4. Apresenta comorbidades psiquiátricas?  (   )0. Não (   )1. Sim  

Quais? 

_________________________________________________________________________  

 

5. Faz uso de remédios?  (   )0. Não (   )1. Sim  

Quais? 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
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6. Número de medicamentos 

psiquiátricos:_______________________________________ 

7. Forma de utilização: (   )1. Via oral (   )2. Injetável (   )3. Ambos  

 

B. DADOS DO MORADOR NA ENTREVISTA:  

 

8. Estado civil: (   )1. Solteiro(   )2. Casado ou vivendo como casado(   )3. Viúvo  

(    )4. Separado/ Divorciado  

9. Você é alfabetizado (sabe ler e escrever)?  (   ) 0. Não(   )1. Sim  

10. Você está trabalhando atualmente?  (   ) 0. Não(   )1. Sim 

Ocupação: _____________________________________________________________  

11. Você tem alguma renda própria? (   ) 0. Não(   )1. Sim  

12. De onde vem a sua renda? (   )1. Salário (   )2. Benefício (   )3. Aposentadoria  

(   )4.Pensão  

13. Qual tratamento psiquiátrico você está fazendo no momento?  

              (   ) 1. Acompanhamento no PSF (pelo médico do posto de saúde).  

(   ) 2. Acompanhamento ambulatorial (atendido pelo psiquiatra no CASM).  

(   ) 3. Acompanhamento pelo psiquiatra do CAPS.  

(   ) 4. Outro:________________ ________________________________________ 

14. Você já esteve internado em hospital psiquiátrico? (   ) 0. Não(   )1. Sim  

15. Quantas pessoas moram junto com você nesta residência? _____________________ 

16. Com quantas pessoas você divide o seu quarto? _____________________________ 

17. Você recebe visitas de familiares ou amigos? (   ) 0. Não (   ) 1. Sim  

18. Você participa nas decisões da residência? (   ) 0. Não (   ) 1. Sim  
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19. Além do tratamento psiquiátrico, você faz algum outro tipo de tratamento de saúde?  

(   ) 0. Não (   ) 1. Sim  

20. Quais outros tratamentos você faz? ( ) 1. Fonoaudiólogo ( ) 2. Psicólogo ( ) 3. Outros 

médicos (  ) 4. Terapeuta Ocupacional ( ) 5. Fisioterapeuta ( )6. Outro_____________  

21. Número de tratamentos que realiza: ______________________________________ 

22. Você faz uso de bebidas alcoólicas?  (  ) 0. Não (  ) 1. Sim  

23. Você faz uso de drogas como maconha, cocaína, etc.?  (  ) 0. Não (  ) 1. Sim  

24. Você participa de atividades no CAPS?  (  ) 0. Não (  )1. Sim 

Quais? ________________________________________________________________  

 

25. Você faz atividades de lazer dentro da residência (ex. ver TV, ouvir rádio, tricô, costura)?  

(   ) 0. Não (  ) 1.Sim  

 

26. Você faz atividades de lazer fora da residência?  (   ) 0. Não (   ) 1. Sim 

Quais? ____________________________________________________________ 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo sobre a satisfação dos 

moradores das residências terapêuticas de Barbacena, desenvolvido por mim, Francisca 

Lucimar Pinheiro Parente, mestranda em Psicologia na Universidade Federal de São del-Rei 

(UFSJ). Este estudo foi autorizado pela gerente de saúde mental de Barbacena e pelo 

coordenador das residências terapêuticas de Barbacena. 

Este estudo tem como objetivo construir um questionário para conhecer a opinião 

dos moradores das residências terapêuticas. Este questionário possui perguntas sobre o que 

você mais aprecia na sua residência e o que você acha que precisa ainda melhorar.  Eu vou 

fazer algumas perguntas, por exemplo, sobre sua opinião a respeito do conforto e da higiene 

desta residência, das atividades que você faz aqui dentro ou fora daqui e o que você acha do 

seu relacionamento com as pessoas que moram aqui, dentre outras perguntas. Vou fazer, 

também, perguntas de um questionário sobre sua idade, se você trabalha ou não, se você 

estudou, se tem filhos, se tem renda, dentre outras. Eu vou ler as perguntas dos questionários 

e vou anotar suas respostas. Se tiver alguma dúvida sobre estas perguntas, pode me 

interromper e dizer o que foi que você não entendeu, a qualquer momento. Não há respostas 

certas ou erradas, o importante é a sua opinião sincera. 

        Você está sendo convidado para participar deste estudo porque você é morador de uma 

residência terapêutica, assim como outros moradores das demais residências de Barbacena 

também participarão. A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória. Você tem 

plena liberdade para decidir se quer ou não participar e você pode interromper sua 

participação a qualquer momento. Não haverá penalização de nenhuma maneira, caso decida 

não participar deste estudo ou desista durante a sua realização. Contudo, sua participação 

nesta entrevista é muito importante porque os resultados deste estudo podem contribuir para 

a melhoria desta moradia. Gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante 

aproximadamente meia hora, para conversarmos sobre a sua opinião a respeito dessa 

moradia. Além disso, iremos ler seu prontuário para verificar alguns dados, como por 

exemplo, a medicação que você usa e o seu diagnóstico, dentre outras.  

 As suas informações serão mantidas somente entre nós. Seu nome não aparecerá em 

nenhum momento do estudo e a divulgação dos resultados será anônima e apenas em 

conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. Você será identificado(a) por um número 

e não pelo seu nome. O resultado deste estudo será armazenado em local seguro. Você poderá 

solicitar informações sobre sua participação e/ou sobre o estudo, a qualquer momento, 

durante ou após a sua realização, por meio dos telefones indicados na parte de baixo deste 

documento. 

 Um benefício de sua participação, é que você terá a oportunidade e a liberdade de 

dar todas as suas opiniões sobre esta moradia. Outro benefício é que os resultados deste 

estudo poderão contribuir futuramente para a melhoria desta moradia. Considera-se como 

risco para você, o desconforto de ocupar o seu tempo ao responder às perguntas desta 

entrevista, mas caso isso ocorra, você poderá me falar e interromper sua participação. Você 

não terá despesa alguma como participante desta pesquisa, mas caso seja identificado e 

comprovado qualquer gasto, você tem assegurado o direito de reembolso, bem como você 

tem assegurada uma indenização, caso seja descumprido qualquer compromisso citado aqui. 

Você não receberá qualquer valor em dinheiro pela sua participação. Como garantia das 

informações prestadas, você receberá uma cópia do TCLE. A sua participação não vai 

interferir com o seu tratamento. 

Os resultados gerais deste estudo poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao 
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público participante, artigos científicos e em trabalho de dissertação. Porém, os resultados 

individuais serão repassados apenas aos próprios participantes, caso solicitem. Poderão ser 

feitas algumas imagens dos resultados durante a realização deste estudo, que poderão fazer 

parte dos dados de análise ou divulgadas em periódicos e reuniões científicas. 

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo ou sobre 

os seus direitos, como participante. Se tiver outras perguntas mais tarde, você poderá entrar 

em contato comigo. Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, você pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética tem como 

objetivo defender os interesses dos participantes dos estudos, em sua integridade e dignidade 

e contribuir no desenvolvimento dos estudos dentro de padrões éticos. Dessa forma, o 

Comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento dos estudos, de modo a respeitar os 

princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 

maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, rubricadas 

em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da 

pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou 

pela(s) pessoa(s) por ele delegada (s). 

 

 

Barbacena, ________ de _______________________ de _____. 

 

 

 

_______________________________________ _______________________________ 

Nome do Participante Assinatura do Participante 

  

_______________________________________ _______________________________ 

Nome da Pesquisadora Assinatura da Pesquisadora 

 

 

CEPSJ: Tel e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598                                

e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, 

cep: 36301-160, Campus Dom Bosco. 

 

CONEP: Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879                        

e-mail: conep@saude.gov.br 

 

Contato da pesquisadora responsável – Francisca Lucimar Pinheiro Parente  

Tel: (032) 9 9954-0788                                                     

e-mail: lucimarppsico@gmail.com 

  

mailto:conep@saude.gov.br
mailto:lucimarppsico@gmail.com
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ANEXO J 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR PRINCIPAL 

Eu FRANCISCA LUCIMAR PINHEIRO PARENTE, pesquisador(a) responsável pela 

pesquisa intitulada Adaptação Transcultural de uma Escala de Satisfação dos 

Moradores com os serviços das Residências Terapêuticas, comprometo-me a: 

 
observar e cumprir as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 

466/2012 em todas as fases da pesquisa; 
 

• desenvolver o projeto de pesquisa conforme apresentado e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das unidades educacionais da UFSJ, 
localizadas em São João del-Rei - CEPSJ; 
 

resguardar a privacidade e o sigilo dos dados que serão obtidos no desenvolvimento do 
projeto de pesquisa; 
 

• utilizar os dados obtidos no desenvolvimento do projeto de pesquisa somente para 
fins da pesquisa; 
 

elaborar e anexar na Plataforma Brasil os relatórios parciais e final do projeto de pesquisa 
apresentado e aprovado pelo CEPSJ, garantindo o sigilo relativo às propriedades 
intelectuais e patentes industriais; 
 

• apresentar dados solicitados pelo CEPSJ ou pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos - CONEP a qualquer momento; 
 

• manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e 
responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa; 
 

• encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos 
pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto; 
 

• retornar os benefícios resultantes da pesquisa aos participantes da pesquisa, seja em 
termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa; 
 

• apresentar no orçamento previsão de ressarcimento de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação e 
compensação material nos casos ressalvados no item II.10 da Resolução do CNS 
466/12; 
 

• suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou dano, previsto ou 
não no termo de consentimento livre e esclarecido, decorrente à mesma, a qualquer 
um dos participantes da pesquisa e comunicar ao CEPSJ. 

 
 

São João del-Rei,          de                        de  20  . 
 

_________________________________________ 
Francisca Lucimar Pinheiro Parente 
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ANEXO K 

TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS E/OU 

PRONTUÁRIOS 

Título do Projeto: Adaptação Transcultural de uma Escala de Satisfação dos 

Moradores com os serviços das Residências Terapêuticas.  

Os pesquisadores abaixo comprometem-se a garantir e preservar as informações dos 

prontuários e/ou da base de dados do Serviço de Arquivos da(s) CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL (CAPS), de Barbacena - MG, garantindo a confidencialidade dos pacientes. 

Concordam, igualmente que as informações coletadas serão utilizadas única e exclusivamente para 

execução do projeto acima descrito. As informações somente poderão ser divulgadas de forma 

anônima.    

 

Nome dos pesquisadores Assinatura 

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

 

São João del-Rei,          de                        de  20  . 
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ANEXO L 
 

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE 
 

DECLARAÇÃO 

 

Eu CELSO FRANCISCO TONDIN, na qualidade de responsável pelo 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA (DPSIC) UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO JOÃO DEL-REI, autorizo a realização de a pesquisa intitulada ADAPTAÇÃO 

TRANSCULTURAL DE UMA ESCALA DE SATISFAÇÃO DOS MORADORES DE 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, a ser conduzida sob a responsabilidade da pesquisadora 

FRANCISCA LUCIMAR PINHEIRO PARENTE; e DECLARO que conheço os 

objetivos e procedimentos da pesquisa descrita acima e que a instituição apresenta 

infraestrutura necessária à realização da referida pesquisa. Esta declaração é válida apenas 

no caso de haver parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos das 

unidades educacionais da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, localizadas em 

São João del-Rei – CEPSJ. 

 

São João Del-Rei, _________ de __________________________ de 20__. 

 

       

Assinatura 
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ANEXO M 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR COLABORADOR 
 
 
Eu, Marina de Bittencourt Bandeira, pesquisadora responsável pela pesquisa intitulada 

“Adaptação Transcultural de uma Escala de Satisfação dos Moradores com os Serviços 

Das Residências Terapêuticas”, comprometo-me a: 

 
observar e cumprir as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 

466/2012 em todas as fases da pesquisa; 
 

• desenvolver o projeto de pesquisa conforme apresentado e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das unidades educacionais da UFSJ, 
localizadas em São João del-Rei - CEPSJ; 
 

resguardar a privacidade e o sigilo dos dados que serão obtidos no desenvolvimento do 
projeto de pesquisa; 
 

• utilizar os dados obtidos no desenvolvimento do projeto de pesquisa somente para 
fins da pesquisa; 

 
elaborar relatórios parciais e final do projeto de pesquisa apresentado e aprovado pelo 

CEPSJ, garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais e patentes 
industriais; 
 

 
 
 

São João del-Rei,  de       de  20   . 
 
 
 

          
Marina de Bittencourt Bandeira 
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ANEXO N 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR COLABORADOR 
 
 
Eu, Mário César Rezende Andrade, pesquisador responsável pela pesquisa 

intitulada ”Adaptação Transcultural de uma Escala de Satisfação dos Moradores com 

os Serviços Das Residências Terapêuticas”, comprometo-me a: 

 
observar e cumprir as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 

466/2012 em todas as fases da pesquisa; 
 

• desenvolver o projeto de pesquisa conforme apresentado e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das unidades educacionais da UFSJ, 
localizadas em São João del-Rei - CEPSJ; 
 

resguardar a privacidade e o sigilo dos dados que serão obtidos no desenvolvimento do 
projeto de pesquisa; 
 

• utilizar os dados obtidos no desenvolvimento do projeto de pesquisa somente para 
fins da pesquisa; 

 
elaborar relatórios parciais e final do projeto de pesquisa apresentado e aprovado pelo 

CEPSJ, garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais e patentes 
industriais; 

 
 

 
São João del-Rei,  de       de  20   . 

 
          

Mário César Rezende Andrade 

Professor adjunto do Departamento de Psicologia (DPSIC) 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)  
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ANEXO O 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITE DA INSTITUIÇÃO ONDE OS 

DADOS SERÃO COLETADOS E REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

DECLARAÇÃO 

Nós, Flávia Denise Barbosa Vasques Silva e Leandra Mara de Vilhena Melo Vidal, 

respectivamente, na qualidade de responsáveis pela “Coordenação de Saúde Mental do 

município de Barbacena” e “Gerência das Residências Terapêuticas do município de 

Barbacena”, autorizamos a realização da pesquisa intitulada “Adaptação Transcultural 

de uma Escala de Satisfação dos Moradores com os serviços das Residências 

Terapêuticas”, a ser conduzida sob a responsabilidade da pesquisadora “Francisca 

Lucimar Pinheiro Parente”; e DECLARAMOS que conhecemos os objetivos e 

procedimentos da pesquisa descrita acima e que as respectivas instituições apresentam 

infraestrutura necessária à realização da referida pesquisa. Esta declaração é válida apenas 

no caso de haver parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos das 

unidades educacionais da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, localizadas em 

São João del-Rei – CEPSJ. 

 

São João Del-Rei, _________ de __________________________ de 20__. 

 

       

Flávia Denise Barbosa Vasques Silva 

Coordenadora de Saúde Mental 

 

 
       

Leandra Mara de Vilhena Melo Vidal 

Gerente de Residência Terapêutica e  

Unidade de acolhimento Infanto-Juvenil  
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ANEXO P 

ESCALA ADAPTADA SATIS-RT 

Escala de Satisfação dos Moradores com as Residências Terapêuticas (SATIS-RT) 

Bandeira, Andrade, Parente, Vidal e Vidal, 2021 

 

(Escala original QSHS-21: Piat, Perreault e Bloom, 2006) 
  

Instruções: Eu vou fazer algumas perguntas a você sobre vários aspectos da residência onde 

você está morando agora. Gostaria de saber sua opinião, com toda franqueza, sobre o que 

você gosta e o que você não gosta nesta residência. Agradeço sua colaboração.  

 

 

Não, de 

jeito 

nenhum 

Sim, um 

pouco 
Sim, 

bastante 
Sim, 

totalmente 
 N/S N/A 

1. Você está contente com a maneira 

como sua residência é cuidada?  
 

      1 2 3 4  8 9 

2.Você acha que sua residência tem 

pouco conforto? (os móveis, os 

cômodos, a construção, a circulação do 

ar, etc)  
 

4 3 2 1  8 9 

3.Você está contente com a limpeza da 

sua residência? 
 

1 2 3 4  8 9 

4.Você acha que a comida é de boa 

qualidade? 
 

1 2 3 4  8 9 

5. Você está contente com o número de 

atividades  na sua residência (Ex. ver 

TV, ouvir musica, jogos, arrumar 

quarto, fazer limpeza, ajudar na 

cozinha, na horta, etc.)? 
 

1 2 3 4  8 9 

6.Você está contente com  o número de 

refeições  oferecidas na residência? 
 

1 2 3 4  8 9 

7.Você está satisfeito(a)  com as regras 

(‘combinados’) para receber visitas na 

residência? 
 

1 2 3 4  8 9 

8.Você acha que seu cuidador faz um 

bom  trabalho de ajudar os moradores 

da residência? 
 

1 2 3 4  8 9 

9.Você está satisfeito(a) com as regras 

(‘combinados’) para os repousos 

durante o dia? 

 
 

1 2 3 4  8 9 
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Continuação 

10.Você está contente com a maneira 

como seu cuidador atende as coisas que 

você precisa? (dentro e fora da casa) 
 

1 2 3 4  8 9 

11.Você sente que seu cuidador entende 

verdadeiramente seus problemas de 

saúde mental? (problemas de cabeça, de 

nervo) 

1 2 3 4  8 9 

12.Você sente que seu cuidador se 

preocupa verdadeiramente com você? 
 

1 2 3 4  8 9 

13.Você gostaria de participar mais  das 

atividades fora da residencia? (Ex. 

tratamentos, atividades fisicas,                                    

religiosas, artesanatos, aulas, passeios, 

etc.) 
 

4 3 2 1  8 9 

14.Você gostaria de poder consultar os 

médicos mais vezes? 
 

4 3 2 1  8 9 

15.Você gostaria de ter mais ajuda de 

seu cuidador para resolver alguns 

problemas? (compras, atividades, 

tratamentos, relacionamento) 
 

4 3 2 1  8 9 

16.Você está insatisfeito(a)com o 

número de contatos que você tem com 

seus vizinhos? 
 

4 3 2 1  8 9 

17. Você está insatisfeito(a) com as 

amizades que você fez na sua 

residência? 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

 
8 
 

9 
 

18. Você está insatisfeito(a) com a 

maneira como os outros residentes 

(moradores) se dão com você?  
 

4 3 2 1  8 9 

19.Você acha que sua residência é tão 

tranquila quanto você gostaria? 
 

1 2 3 4  8 9 

20.Você acha que há brigas demais na 

sua residência? 
 

4 3 2 1  8 9 

21.Você está satisfeito(a)  de poder 

fazer parte dessa residência? 
 

1 2 3 4  8 9 

N/S = Não sabe;  N/A = Não se aplica 

 


