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RESUMO 

 

A desinstitucionalização psiquiátrica modificou o foco do tratamento dos pacientes 

psiquiátricos, direcionando-o para a sua reabilitação psicossocial na comunidade. Nesse 

contexto, os profissionais de saúde mental tiveram que reorientar suas perspectivas de 

trabalho, para lidar com esses novos desafios. Dentre esses profissionais, encontram-se os 

cuidadores de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), que estão em contato direto com 

os pacientes, auxiliando-os em tarefas cotidianas e em sua reinserção social, de forma a 

promover, também, sua autonomia. Tem sido recomendada a realização de pesquisas 

avaliativas dos serviços de saúde mental, visando a garantir sua qualidade. Entretanto, os 

profissionais desses serviços têm sido os menos avaliados apesar de sua importância no 

tratamento. Dentre os indicadores mais utilizados para avaliá-los, estão a satisfação e a 

sobrecarga do trabalho, que podem interferir no tratamento oferecido aos pacientes 

psiquiátricos. Foram encontrados apenas quatro estudos que avaliaram a satisfação dos 

profissionais cuidadores de residências terapêuticas, sendo que apenas um deles avaliou, 

também, o grau de sobrecarga, justificando, portanto, a realização do presente estudo. Este 

trabalho visou a investigar a satisfação e a sobrecarga de profissionais cuidadores de SRTs 

de um município de médio porte de Minas Gerais. Foram entrevistados 67 cuidadores, 

utilizando-se as escalas SATIS-BR e IMPACTO-BR, e um questionário sociodemográfico 

e de condições de trabalho. Os resultados mostraram um escore global de satisfação entre 

moderado e alto, sendo maior para a dimensão da qualidade dos serviços oferecidos. 

Foram preditores de maior satisfação: ser do sexo feminino, não ter outro doente em casa, 

cuidar de pacientes do sexo feminino e com menor número de comportamentos 

problemáticos, e ter quatro cuidadores em vez de cinco na residência. A sobrecarga estava 

em níveis baixos, tendo sido maior no que diz respeito ao funcionamento da equipe e ao 

sentimento de estar sobrecarregado. Foram preditores da sobrecarga: ser do sexo 

masculino, maior escolaridade, ter outro doente em casa, não possuir informações 

suficientes sobre doença mental, cuidar de pacientes com maior número de 

comportamentos problemáticos, ter mais faltas no trabalho e maior tempo naquele 

trabalho. Esses aspectos das condições de trabalho dos cuidadores devem ser considerados 

em futuras ações visando à melhoria desses serviços. 

 

Palavras-chave: Serviços residenciais; Profissionais cuidadores; Avaliação de serviços; 

Satisfação; Sobrecarga. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Psychiatric deinstitutionalization has shifted the focus of psychiatric patients’ treatment, 

directing it onto their psychosocial rehabilitation in community. In this context, mental 

health professionals had to reorient their job perspectives, to cope with those new 

challenges. Among these professionals, there are the Residential Therapeutic Services’ 

(SRT) caregivers, who are in direct contact with patients, helping them in everyday tasks 

and in their social reintegration, in order to promote their autonomy. It has been 

recommended to perform mental health services’ evaluation research, aiming to ensure 

their quality. However, these services’ professionals have been the less evaluated, despite 

their importance in patients’ treatment. Work burden and satisfaction are among the most 

commonly used indicators to evaluate such professionals, because they may interfere in the 

treatment given to psychiatric patients. Only four studies that evaluated the satisfaction of 

professional caregivers in supportive housing programs were found, but only one of them 

also assessed the degree of burden, justifying therefore the performance of this research. 

This study aimed to investigate professional caregivers’ work burden and satisfaction of a 

medium-sized municipality in the state of Minas Gerais. Sixty-seven caregivers were 

interviewed, using the SATIS-BR and IMPACT-BR scales, and a sociodemographic and 

work conditions questionnaire. Results showed global satisfaction scores between 

moderate and high, being higher regarding the dimension of the quality of services offered. 

Higher satisfaction predictors were: being female, having no other sick person at home, 

taking care of female patients, with fewer behavior problems, and having four caregivers 

instead of five in the residence. Burden was at low levels, being higher in the team 

performance and the feeling of being overwhelmed dimensions. Burden predictors were: 

being male, higher education, having another sick person at home, not having enough 

information about mental illness, taking care of patients with a greater number of 

problematic behaviors, having more absences at work, and greater length of employment in 

that work. These working conditions aspects for caregivers should be considered in future 

actions aiming to improve such services. 

Keywords: Supportive housing; Professional caregivers; Services’ evaluation; 

Satisfaction; Burden. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os profissionais possuem papel central para o bom funcionamento dos serviços de 

saúde mental, fornecendo grande contribuição no tratamento de pacientes psiquiátricos 

(Thornicroft & Tansella, 2010). Esses serviços possuem a responsabilidade de atender a 

um grande número de pacientes, tendo em vista a alta prevalência de transtornos 

psiquiátricos na população. Estima-se que 29,2% da população mundial tenham 

apresentado algum transtorno mental comum durante a vida, segundo um estudo de meta-

análise, que revisou 174 estudos epidemiológicos, realizados em 63 países, entre 1980 e 

2013 (Steel et al., 2014). No ano de 2002, os transtornos neuropsiquiátricos, juntamente 

com os relacionados ao abuso de substâncias, representaram 13% da Carga Global de 

Doenças. A Carga Global de Doenças é um índice composto por dados referentes aos anos 

perdidos por morte prematura e aos anos vividos com incapacidade, ajustados pela 

gravidade da doença (OMS, 2008). No Brasil, segundo estimativas do Ministério da Saúde, 

a prevalência de transtornos psiquiátricos na população é de 3% (Ministério da Saúde, 

2005). Além disso, a Carga Global de Doenças foi estimada em 20,3% para os transtornos 

neuropsiquiátricos, o que aponta para uma demanda dos serviços superior à média mundial 

(WHO, 2011a).  

No entanto, apesar da alta prevalência e do ônus dos transtornos psiquiátricos, grande 

parte dos pacientes psiquiátricos não recebe tratamento. Estima-se que a prevalência 

tratada, ou seja, a porcentagem de casos que recebem tratamento seja de, 

aproximadamente, 33% dos pacientes psiquiátricos nos Estados Unidos (Thornicroft & 

Tansella, 2010). Em países de média e baixa rendas, como é o caso do Brasil, estima-se 

que a prevalência tratada seja em torno de 15% a 24% (WHO, 2013). Um dos fatores que 

contribuem para a baixa cobertura dos serviços de saúde mental diz respeito à porcentagem 

do orçamento da saúde destinado à saúde mental. No contexto internacional, os países de 

alta renda destinaram cerca de 5,10% de seu orçamento em saúde para a saúde mental no 

ano de 2011 (WHO, 2011b). No Brasil, essa porcentagem oscilou em torno de 2,5% entre 

2001 e 2009, valor que ainda é insatisfatório se comparado com países como a França, que 

destinou 12,91% de seu orçamento da saúde aos programas de saúde mental no ano de 

2011 (Gonçalves, Vieira, & Delgado, 2012; WHO, 2011c). Segundo Thornicroft e Tansella 

(2010), fora os custos com as instalações, as despesas com os serviços de saúde mental são 

exclusivamente relativas à manutenção e desenvolvimento de recursos humanos 

adequados. 
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Os serviços de saúde mental dependem, em grande medida, de sua equipe de 

trabalhadores, uma vez que o tratamento fornecido é baseado no contato entre profissional 

e paciente (Thornicroft & Tansella, 2010). No entanto, apesar de sua importância no 

tratamento, existe um déficit de profissionais na saúde mental. Estima-se que há uma 

carência de 239 mil profissionais em países de baixa e média rendas, o que indica a falta de 

um atendimento satisfatório dos pacientes com transtornos neuropsiquiátricos e de abuso 

de substâncias (Bruckner et al., 2011). 

A política atual de cuidado ao paciente psiquiátrico passou a priorizar o oferecimento 

de serviços de base comunitária em detrimento do serviço hospitalar, resultante do 

processo de desinstitucionalização psiquiátrica (Bandeira, 1991; Lougon, 2006). Essa 

mudança resultou em uma reorientação de perspectivas e exigiu novas atitudes e 

responsabilidades dos profissionais, que passaram de um enfoque restrito ao controle da 

sintomatologia para um cuidado mais amplo que visa à reinserção social dos pacientes. 

Essa reorientação requer maior envolvimento dos familiares e de uma equipe diversificada 

de profissionais de saúde mental (Thornicroft & Tansella, 2010). 

Dentro do contexto de atendimento realizado na comunidade, tanto o Ministério da 

Saúde (2011b) quanto a OMS (2001, 2008) recomendam que sejam realizadas avaliações e 

monitoramentos constantes dos serviços de saúde mental, visando a garantir a sua 

qualidade. A OMS (2001, 2008) ainda recomenda que tais avaliações sejam realizadas de 

forma a incluir a perspectiva dos pacientes, familiares e profissionais de saúde mental. 

Bandeira, Pitta e Mercier (2000) destacam que as avaliações realizadas com os 

profissionais, apesar de serem igualmente importantes, são encontradas em menor 

frequência na literatura. 

No Brasil, Jaegger et al. (2004), Furtado (2006), Narigão (2012) e Delgado (2015) 

defendem que há necessidade de mais avaliações, em particular, dos Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRTs), pois eles são importantes no processo de reforma psiquiátrica e ainda 

têm sido pouco estudados. Tais Serviços são especialmente relevantes na reinserção social 

de pacientes com transtornos psiquiátricos graves e persistentes, pois se configuram como 

casas no espaço urbano, que oferecem as condições de moradia para egressos de hospitais 

psiquiátricos ou hospitais de custódia (Ministério da Saúde, 2011b). 

Dentre os indicadores mais utilizados para a avaliação dos serviços de saúde mental, 

encontram-se a satisfação e a sobrecarga do trabalho nos profissionais desses serviços, uma 

vez que esses fatores interferem no cuidado e assistência oferecidos aos pacientes 

psiquiátricos (Bandeira et al., 2000). De fato, há particularidades no trabalho dos 
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profissionais de saúde mental, que podem afetar diretamente a satisfação e a sobrecarga 

sentida por eles, como: as reações negativas das pessoas em relação ao trabalho com esses 

pacientes; a grande demanda nas relações entre profissional e paciente; as interações 

conflitantes com outros profissionais de saúde mental que atuam nas equipes 

multidisciplinares; o risco pessoal de trabalhar com pacientes violentos; a carência de 

profissionais nas equipes; e as condições gerais dos serviços, que são frequentemente 

inadequadas (Rössler, 2012). Assim, a equipe está constantemente sujeita à alta sobrecarga 

e insatisfação, e suas necessidades devem ser trabalhadas, para que a qualidade do serviço 

não seja prejudicada (Thornicroft & Tansella, 2010). 

Dentre os profissionais de saúde mental no Brasil, os cuidadores que trabalham nos 

SRTs enfrentam dificuldades e desafios particulares, próprios da situação de moradia onde 

atuam. As atividades desses profissionais consistem em tarefas para auxiliar os pacientes 

em suas atividades cotidianas em contato com a comunidade. Segundo o Ministério da 

Saúde (2004), esse profissional deve saber exatamente qual o tipo e a quantidade de 

assistência e cuidado a serem oferecidos para que cada paciente consiga adquirir o máximo 

de autonomia. 

Para identificar os estudos que avaliaram os níveis de satisfação e/ou sobrecarga em 

profissionais de SRTs, foi realizada uma busca nos indexadores Scielo e Lilacs com o 

cruzamento dos seguintes descritores em língua portuguesa: “serviços residenciais 

terapêuticos”, “residências terapêuticas”, “serviços de saúde mental” e “profissionais”, 

“trabalhadores”, “equipes”, “cuidadores” e “satisfação no trabalho”, “sobrecarga”, 

“impacto no trabalho”. Para a busca de artigos internacionais, foram usados os indexadores 

Lilacs, PsycINFO e Pubmed com o uso dos seguintes descritores: “community residential”, 

“residential care”, “supported housing”, “supportive housing”, “sheltered living”, “assisted 

living”, “mental health services”, “professionals”, “workers”, “staff”, “caregivers”, 

“carer”, “care provider”, “job satisfaction” e “burden”. Além disso, foi realizada uma 

busca nas referências dos artigos selecionados. Foram encontrados 177 estudos. Desses 

estudos, 48 se referiam aos profissionais de saúde mental que atuavam em serviços que não 

eram residenciais, 42 eram relativos a pesquisas com pacientes e ou familiares, 37 

avaliaram ambientes residenciais que tratavam de pessoas com retardo mental ou 

demência, 30 estudos eram qualitativos, dez estudos consistiam de revisão de literatura e 

seis de desenvolvimento de instrumentos para profissionais de saúde mental. Somente três 

estudos internacionais (Van Humbeeck, Van Audenhove & Declercq, 2004; Pedrini et al., 

2009; Gigantesco, Picardi, Chaiaia, Balbi, & Morosini, 2003) e um nacional (Rebouças, 
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Legay, & Abelha, 2007) foram encontrados referentes à avaliação da satisfação e/ou 

sobrecarga que incluíam profissionais de residências para pacientes psiquiátricos. No 

entanto, somente dois desses estudos (Van Humbeeck et al. 2004; Pedrini et al., 2009) 

relataram os resultados encontrados especificamente com profissionais que trabalhavam 

nesses serviços, enquanto os outros (Gigantesco et al., 2003; Rebouças et al., 2007) 

utilizaram amostras que incluíam profissionais de outros serviços de saúde mental. 

Os resultados mostraram escores moderados de satisfação da equipe em três estudos 

(Van Humbeeck et al., 2004; Pedrini et al., 2009; Rebouças et al., 2007) e baixa satisfação 

em um estudo, no qual foi encontrado que menos de um quarto da amostra estava satisfeita 

(Gigantesco et al., 2003). Quanto à avaliação da sobrecarga do trabalho, foram encontrados 

baixos escores no único estudo que avaliou essa variável (Rebouças et al., 2007). 

Portanto, o problema encontrado na literatura consultada foi a carência de estudos 

sobre essa temática, tendo em vista que existem poucos estudos internacionais e apenas um 

estudo nacional sobre a satisfação e o impacto do trabalho nos profissionais que atuam em 

serviços de residência para pacientes psiquiátricos, o que requer novas investigações, 

justificando a realização da presente pesquisa. Assim, a questão que se coloca, neste 

trabalho, é qual é o grau de satisfação e de sobrecarga dos profissionais cuidadores dos 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs). 
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  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Será apresentada, a seguir, uma revisão bibliográfica sobre a desinstitucionalização 

psiquiátrica no mundo e no Brasil, contexto no qual se insere a presente pesquisa, uma vez 

que ela se refere à avaliação de serviços residenciais para pacientes psiquiátricos, 

desenvolvidos em função deste novo processo de cuidados comunitários. Em seguida, 

serão apresentados os conceitos básicos de avaliação de serviços de saúde mental, que 

constituem objeto do presente trabalho e, finalmente, os conceitos e os estudos sobre a 

satisfação e o impacto do trabalho nos profissionais de saúde mental, particularmente dos 

serviços residenciais. 

 

Desinstitucionalização psiquiátrica  

 

A avaliação da satisfação e sobrecarga dos profissionais dos serviços residenciais, 

objetivo do presente trabalho, se tornou mais importante no contexto da 

desinstitucionalização psiquiátrica, tendo em vista que o tratamento dos pacientes 

psiquiátricos passou a ser realizado na comunidade e um dos serviços desenvolvidos para a 

sua reinserção social consiste nas residências terapêuticas. O papel dos profissionais no 

atendimento aos pacientes das moradias passou a ser fundamental para garantir o sucesso 

de sua reinserção social.   

O movimento de desinstitucionalização psiquiátrica vem ocorrendo de forma 

progressiva no mundo desde a década de 1950 (Bandeira, 1991; Mechanic & Rochefort, 

1990; OMS, 2001). Iniciado nos EUA e na Inglaterra, esse movimento se espalhou pelo 

mundo e tem como principal característica a substituição do tratamento realizado em 

hospitais psiquiátricos para serviços de saúde mental na comunidade (Morgado & Lima, 

1994; Thornicroft & Tansella, 2010; Novella, 2010; Hamden, Newton, McCauley-Elsom, 

& Cross, 2011). 

Alguns fatores foram cruciais para o início do processo de desinstitucionalização. 

Primeiramente, destaca-se a descoberta dos psicofármacos, em meados da década de 1950, 

que permitiu o tratamento e controle dos sintomas dos pacientes, facilitando o convívio 

com seus familiares e com a comunidade em geral. Nessa mesma época, foram iniciados os 

movimentos contra os maus-tratos recebidos pelos pacientes psiquiátricos, com críticas aos 

efeitos deletérios da internação nos hospitais psiquiátricos e defesa dos direitos dos 
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pacientes a um tratamento ético e não coercitivo. O último aspecto diz respeito aos custos, 

visto que a manutenção dos estabelecimentos de longa internação era dispendiosa e pouco 

efetiva (Mechanic & Rochefort, 1990; Bandeira, 1991; Lougon, 2006; Thornicroft & 

Tansella, 2010). 

A diminuição do número de leitos em hospitais psiquiátricos, acompanhada da 

criação de serviços adequados para o tratamento de pacientes psiquiátricos na comunidade, 

é a base da desinstitucionalização. Sem o estabelecimento de tais serviços, ocorre mera 

desospitalização (Morgado & Lima, 1994). É importante que as prioridades dos usuários e 

dos seus cuidadores sejam refletidas em tratamentos na comunidade. Isso significa que tais 

tratamentos devam ser executados em instalações próximas às suas residências, 

enfatizando a redução dos sintomas e déficits dos pacientes e o atendimento às 

necessidades de cada indivíduo. Devem existir, também, serviços móveis de tratamento 

domiciliar e a coordenação entre os cuidados realizados em hospitais e na comunidade. 

Além disso, é fundamental que diversas especialidades estejam presentes no atendimento à 

saúde mental na forma de equipes multidisciplinares que baseiam o tratamento em 

evidências farmacológicas, psicológicas e sociais (Bandeira, Gelinas, & Lesage, 1998; 

Thornicroft, Tansella, & Law, 2008; Thornicroft & Tansella, 2010). 

De fato, em estudo conduzido por Melo e Guimarães (2005), em um serviço 

substitutivo de atendimento psiquiátrico na comunidade, fatores como residir fora da área 

de referência abrangida pelo serviço, não receber vale-transporte e uso de álcool e drogas 

na admissão estiveram associados com o abandono ao tratamento, o que indica a 

importância da articulação entre diferentes serviços e que estejam próximos à residência 

dos pacientes. Outros fatores associados ao abandono do tratamento foram não ter história 

de internação psiquiátrica anterior, procurar o serviço espontaneamente e apresentar um 

baixo número de consultas ambulatoriais, apontando para a necessidade de ações especiais 

para esse grupo de pacientes, que possui menos vínculos com o serviço e menor grau de 

incapacidade. 

Bandeira (1991) realizou uma revisão de estudos que avaliavam os serviços 

alternativos ao hospital psiquiátrico, encontrando que os serviços comunitários 

apresentavam resultados melhores ou tão efetivos quanto o atendimento hospitalar no que 

diz respeito ao custo-eficácia, sintomatologia, tempo de permanência do paciente na 

comunidade sem recidiva e frequência no trabalho e na escola. No entanto, a maioria 

desses estudos apresentava um ou mais problemas metodológicos, como a falta de controle 

do efeito placebo referente à motivação dos pacientes em participarem de um programa 
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novo, a não realização da designação randômica dos sujeitos para compor os grupos de 

comparação e a falta do procedimento duplo-cego. Outro problema é que algumas 

variáveis foram negligenciadas na avaliação dos resultados, como a influência do 

entusiasmo das equipes em testar um novo programa experimental (efeito Hawthorne). Na 

maioria dos estudos, o acompanhamento foi muito curto para avaliar o verdadeiro impacto 

do programa testado e os pacientes selecionados possuíam bons prognósticos, o que 

demonstrava a falta de representatividade e heterogeneidade da população-alvo. Além 

disso, houve grande perda de sujeitos do grupo experimental, a descrição dos diagnósticos 

e da medicação recebida não foi realizada e os resultados positivos foram tomados a partir 

da avaliação de, no máximo, dois programas pontuais, o que não garantia o bom 

funcionamento de uma complexa política de saúde mental. Lougon (2006) ainda 

recomenda que indicadores baseados em dados que apontam a redução do número de 

pacientes hospitalizados para determinar o sucesso do tratamento devam ser criticados, 

pois está claro que apenas a redução de leitos não implica melhora do paciente. 

Além de problemas metodológicos nos estudos, o próprio processo de 

desinstitucionalização apresenta alguns problemas. Um desses problemas decorre da 

resistência de alguns setores da comunidade na implantação de políticas para a 

concretização desse processo. Como a reinserção social é um dos principais objetivos da 

desinstitucionalização, a falta de preparo da comunidade para receber os pacientes torna 

difícil a concretização do tratamento dessas pessoas fora dos hospitais psiquiátricos. Um 

segundo problema é relativo a governos que promovem a desinstitucionalização, mas 

continuam alocando mais recursos em hospitais psiquiátricos. Um terceiro problema se 

refere ao planejamento da desinstitucionalização, havendo um descompasso entre a 

diminuição de leitos psiquiátricos e o provimento de serviços na comunidade em 

quantidade e qualidade suficientes para o tratamento adequado dos pacientes psiquiátricos 

(Bandeira, 1991; Bandeira et al., 1998). Todos esses problemas estiveram presentes no 

processo de desinstitucionalização estadunidense, também chamado de 

transistitucionalização. Nesse país, esse processo foi marcado pela transferência do 

cuidado dos hospitais psiquiátricos para instituições menores na comunidade, que 

geralmente reproduziam as condições de falta de profissionais, isolamento social, 

passividade ao tratamento e pouco controle legislativo e administrativo, presente nos 

hospitais (Bandeira, 1991; Novella, 2010; Lougon, 2006). 

Em decorrência desses problemas, surgiram novas dificuldades para os pacientes, 

apontadas por Morgado e Lima (1994). Essas dificuldades são efeitos colaterais da 
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desospitalização e devem servir como lições para que não sejam repetidos (Bandeira, 1991; 

Bandeira et al., 1998). Algumas dessas dificuldades serão descritas a seguir. 

A falta de cuidados suficientes na comunidade para os pacientes crônicos e graves é 

uma grande dificuldade da desinstitucionalização. Esses pacientes necessitam não somente 

de tratamento terapêutico, mas também de cuidados médicos gerais e de apoio em relação 

à moradia, alimentação e atividades da vida diária. Muitos desses pacientes acabam indo 

morar nas ruas devido à inexistência de serviços em complexidade e articulação suficientes 

para atender às suas necessidades (Morgado & Lima, 1994; Novella, 2010). Uma das 

formas de resolver esse problema seria mediante o desenvolvimento de serviços que 

propiciassem condições aos familiares de cuidar dos pacientes em casa, enquanto estes 

recebessem tratamento na comunidade. Outra forma seria por meio de lares abrigados ou 

serviços residenciais que pudessem acolher esses pacientes, fornecendo-lhes cuidados 24 

horas por dia em um ambiente estruturado (Morgado & Lima, 1994; Lougon, 2006). 

Outra consequência da desospitalização é relativa à alta rotatividade de pacientes em 

hospitais, fenômeno que ficou conhecido como revolving door ou porta giratória. Os 

pacientes recebem alta do hospital psiquiátrico e, frequentemente, dão entrada em outro 

hospital novamente. Isso faz com que esses pacientes não sejam tratados de forma 

adequada e a relação entre profissional, usuário e familiar fique prejudicada, pois não há 

continuidade no tratamento (Morgado & Lima, 1994). Muitas vezes, esse fenômeno está 

relacionado com a alta taxa de pacientes por profissional e a falta de conhecimento dos 

profissionais da saúde mental sobre a extensão e gravidade dos déficits dos pacientes. As 

diferenças ideológicas entre os membros das equipes multidisciplinares também podem 

contribuir para o tratamento inadequado, elevando a taxa de reospitalizações. Outro fator 

que contribui para a ocorrência desse fenômeno decorre do fato de os serviços 

comunitários serem organizados sem coordenação e integração com a rede hospitalar, 

fazendo com que o acompanhamento dos pacientes seja de curta duração e sem 

continuidade. Uma vez que não existe cuidado adequado, problemas, como o abuso de 

substâncias, falta de moradia, dificuldades de relacionamento interpessoal, isolamento 

social, descontinuidade do tratamento medicamentoso e desemprego, acabam ocorrendo e 

também se configuram como fatores que contribuem para o aumento da porta giratória 

(Bandeira et al., 1998; Hamden et al., 2011).  

Entretanto, o fenômeno da porta giratória talvez não tenha relação direta com a 

desinstitucionalização. Em um estudo realizado por Bandeira e Dorvil (1996), comparando 

amostras de pacientes que frequentavam a sala de urgência de um país que não tinha 
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implantado o processo de desinstitucionalização com pacientes de outro país, cujo processo 

de desinstitucionalização estava em franco desenvolvimento, encontrou que o perfil básico 

dos pacientes que procuram as salas de urgência é o mesmo nos dois países. Os autores 

apontam que a desinstitucionalização parece não ser a responsável pelo fenômeno em si, 

mas pode ser a causa de sua acentuação.  

Outro aspecto a ser mencionado refere-se aos custos não monetários da 

desinstitucionalização. Esse custo é relativo às atitudes negativas da comunidade em 

relação ao paciente e sua família, à sobrecarga dos familiares em cuidar de um paciente 

psiquiátrico (Morgado & Lima, 1994) e à sobrecarga e estresse dos profissionais de saúde 

mental no exercício de sua profissão (Ishara, Bandeira, & Zuardi, 2014). 

A exposição da família e do paciente à comunidade, que também não possui 

entendimento da condição de enfermo, pode levar a atitudes negativas com relação aos 

pacientes psiquiátricos e seus familiares (Morgado & Lima, 1994). Ainda permanece a 

noção de que os pacientes devam ser tratados em instituições fechadas e excluídos do 

convívio na sociedade (Abelha, Gonçalves, Legay, & Lovisi, 2014). Lougon (2006) 

destaca que há dois posicionamentos quanto à presença de atitudes negativas. De um lado, 

estão os otimistas, que pensam que campanhas de educação pública e melhoria nos tipos de 

tratamentos advindos da desinstitucionalização reduziriam as atitudes de rejeição e o 

estigma acerca dos transtornos psiquiátricos. Do outro lado, encontram-se os pessimistas, 

que acreditam que a exposição pública dos comportamentos problemáticos dos pacientes, 

antes confinados aos asilos, aumentaria o grau de estigma. O posicionamento dos otimistas 

é consoante com a recomendação da OMS (2001) de que o estigma aos pacientes 

psiquiátricos deve ser combatido mediante campanhas de educação na comunidade. 

A sobrecarga dos familiares tem sido uma das maiores consequências da reforma 

psiquiátrica em alguns países e é decorrente da necessidade do cuidado do paciente em 

uma comunidade que não oferece residências e tratamentos em saúde mental de forma 

suficiente para os pacientes psiquiátricos, causando um impacto negativo do papel de 

cuidador na vida do familiar (Tessler & Gamache, 2000; Bandeira & Barroso, 2005; 

Novella, 2010). Frequentemente, o familiar não sabe como lidar com os sintomas positivos 

ou deficitários do paciente, prejudicando a relação entre eles (Morgado & Lima, 1994). A 

reação da família ao sofrimento decorrente do transtorno psiquiátrico de um dos seus 

membros passa por três fases. Inicialmente, há a negação de que realmente o seu parente 

possui algum transtorno psiquiátrico. Na segunda fase, após a busca de ajuda de 

profissionais, os familiares têm fé de que a cura seja encontrada. Na última fase, os 
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familiares perdem ou apresentam uma diminuição da fé e da confiança nos profissionais, 

tendo que acreditar na própria habilidade em lidar com crises recorrentes (Tessler & 

Gamache, 2000). 

Bandeira e Barroso (2005), em uma revisão de literatura sobre a sobrecarga de 

familiares de pacientes psiquiátricos, descrevem que os familiares precisam colocar as 

necessidades dos pacientes em primeiro plano e têm que desenvolver um papel 

suplementar aos já desempenhados no cotidiano. Essa sobrecarga pode ser objetiva e 

subjetiva. A sobrecarga objetiva é relativa a consequências negativas concretas e 

observáveis decorrentes da presença de um paciente psiquiátrico na família, como: perdas 

financeiras; perturbações na rotina do familiar; acréscimo de tarefas de cuidar de aspectos 

da vida do paciente; perturbações nas relações familiares; supervisão de comportamentos 

problemáticos, como agressões físicas ou verbais, condutas sexuais inadequadas etc. A 

sobrecarga subjetiva envolve a percepção ou avaliação pessoal do cuidador sobre a 

situação, sua reação emocional e sentimento de estar sobrecarregado, assim como 

preocupações com os pacientes. Eles podem se sentir culpados, desamparados, tristes e até 

envergonhados devido ao estigma das pessoas com transtorno psiquiátrico. 

Os profissionais de serviços de saúde mental também sofrem os impactos da 

desinstitucionalização. Apesar de serem protagonistas no cuidado aos pacientes 

psiquiátricos, esses profissionais não foram bem preparados para lidar com essa nova 

modalidade de tratamento e podem sofrer sobrecarga resultante de seu trabalho com os 

pacientes (Thornicroft & Tansella, 2010; OMS, 2001; Ishara et al. 2014). Assim, as 

práticas de profissionais de saúde mental geralmente são restritas ao que consideram que 

sejam intervenções terapêuticas, deixando questões como desemprego, habitação, estigma 

e confrontos com a polícia fora do escopo de sua atuação, pois estas são demandas com as 

quais eles não conseguem lidar (Lougon, 2006). A sobrecarga no trabalho pode levar ao 

estresse, afetando a própria saúde mental do trabalhador (Ishara et al., 2014), tópico que 

será discutido mais adiante. 

Outra dificuldade advinda da desinstitucionalização resulta do fato de que os 

pacientes psiquiátricos passaram a apresentar mais problemas com a justiça e a polícia 

(Morgado & Lima, 1994). Existe um crescimento do número de pacientes psiquiátricos que 

se envolvem em situações passíveis de condenação prisional. Em consequência, nos EUA, 

tem havido a radicalização de dispositivos legais que regulamentam internações e 

procedimentos na interface entre a psiquiatria e o sistema judiciário, no sentido de proteger 

os direitos da sociedade, e não mais dos pacientes psiquiátricos (Lougon, 2006). 
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Para reduzir essa série de dificuldades advindas da desinstitucionalização, é 

recomendado o acompanhamento intensivo e diretivo dos pacientes, que, além de fornecer 

uma rede completa e integrada de serviços, deve ser reavaliado e reestruturado 

constantemente, de acordo com as necessidades do paciente ao longo do tempo. Esses 

serviços incluem uma equipe ampla, diversificada e especializada, exigindo a presença do 

profissional em todos os momentos que o paciente necessitar de atendimento. As 

intervenções devem ser focadas em todas as dimensões da vida do paciente na 

comunidade, com uma atuação assertiva do profissional, que deve proporcionar 

atendimento ao paciente onde ele estiver, procurando-o quando ele falta a algum 

compromisso. Nos EUA, foram desenvolvidos alguns modelos de acompanhamento 

intensivo na comunidade: o Case management, o Program for Assertive Community 

Treatment (PACT), o programa Bridge (Bandeira et al., 1998) e o Critical Time 

Intervention (CTI) (Cavalcanti, Carvalho, Valência, Dahl, & Souza, 2011; Souza et al., 

2012). 

O Case management diz respeito a uma função de coordenação e integração de 

serviços por meio do qual cada paciente é integrado na comunidade com o auxílio de um 

agente denominado case manager. Essa estratégia visa a garantir a utilização de diversos 

serviços, já existentes na comunidade, que o paciente necessita. Para alcançar esse 

objetivo, o case manager precisa, inicialmente, avaliar as necessidades do paciente, 

elaborando um plano de serviços específico para aquele indivíduo. Em seguida, ele deve 

identificar onde se encontram os serviços na comunidade que o paciente necessita, 

colocando-o em contato com esses serviços, avaliando a qualidade do atendimento 

prestado e monitorando a evolução do paciente. Todas essas funções caracterizam o 

programa Case management de agenciamento (brokering case management). Há também o 

Case management clínico (clinical case management), no qual os profissionais são mais 

qualificados e, além das ações já descritas, também atuam como terapeutas primários, 

realizando ações como o treinamento de habilidades de vida cotidiana e intervindo em 

momentos de crise. Na prática, a distinção entre esses dois tipos de Case management não 

é tão nítida, uma vez que os programas acabam adotando tanto práticas de manejo clínico 

quanto de agenciamento (Mechanic & Rochefort, 1990; Bandeira et al., 1998; Machado, 

Dahl, Carvalho, & Cavalcanti, 2007). 

No entanto, ocorreram algumas limitações no Case management. A primeira delas é 

que alguns serviços que o case manager deveria encontrar para o paciente não existiam na 

comunidade e, quando existiam, muitas vezes não funcionavam de maneira colaborativa e 
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integrada. Devido a isso, o profissional passou a oferecer o serviço que o paciente 

necessitava, o que era muito difícil, uma vez que um só profissional é incapaz de fornecer 

serviços de diversas especialidades, sendo necessária uma equipe multidisciplinar. Outra 

limitação é que o acompanhamento era realizado por tempo predeterminado, o que se 

mostrou insuficiente para os pacientes mais graves que necessitam de acompanhamento 

por tempo indeterminado (Bandeira et al., 1998). Além disso, os case managers são muito 

diferentes em aspectos, como treinamento, cargo, salário, estrutura de trabalho, autoridade 

e controle sobre os recursos, e encontravam-se em constante conflitos sobre o que resolver 

quanto aos objetivos do tratamento e a pressão pela redução de custos exigida pelas 

agências que os empregavam (Mechanic & Rochefort, 1990). Devido a essas limitações, 

foi desenvolvido o modelo PACT. 

No modelo de Madison ou Program for Assertive Community Treatment, conhecido 

como PACT, uma equipe multidisciplinar de saúde mental realiza o acompanhamento 

individual e diário do paciente, de forma contínua e por tempo ilimitado. Essa equipe 

intervém em todas as dimensões da vida dos pacientes na comunidade, desde o os sintomas 

clínicos ao funcionamento psicossocial e reabilitação. O programa se baseia no 

acompanhamento diretivo, com o treinamento de habilidades da vida cotidiana, laborais, 

sociais e de lazer, além do suporte aos familiares dos pacientes e atuação junto aos 

vizinhos e comunidade em geral. Nesse modelo, a equipe realiza o contato com o paciente 

e seus familiares por meio de visitas domiciliares e da busca ativa na comunidade 

(Bandeira et al., 1998; Machado et al., 2007; Hamden et al., 2011). 

No PACT, as equipes multidisciplinares são formadas por cerca de dez profissionais 

de diferentes especialidades (enfermagem, psiquiatria, assistência social, psicologia, 

educação e orientação profissional), os quais assumem a responsabilidade de fazer o 

acompanhamento de 100 pacientes, o que configura como uma baixa taxa de pacientes por 

profissional. São realizadas reuniões diárias, com todos os membros da equipe, para que 

estejam cientes sobre o que acontece com cada caso e possam dividir suas tarefas de 

acordo com suas especializações. Além disso, cada membro oferece um acompanhamento 

especial de algum paciente, seguindo sua evolução mais de perto (Bandeira et al., 1998; 

Machado et al. 2007). 

O terceiro programa de acompanhamento intensivo na comunidade é o Bridge. Esse 

programa possui algumas semelhanças com os dois programas já descritos. Foi criado em 

Chicago para atender somente a uma população homogênea e específica, formada por 

pacientes itinerantes e com alta taxa de reospitalizações. A justificativa para a criação 
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desse programa reside no fato de que Chicago, por ser uma metrópole, possuía problemas 

complexos relativos à pobreza e contextos de risco, que não existiam em uma cidade do 

tamanho de Madison. Os pacientes atendidos pelo Bridge encontravam-se em áreas pobres 

da cidade, onde os profissionais precisavam lidar com a falta de segurança e a alta taxa de 

criminalidade. Desse modo, uma grande peculiaridade desse programa é que a equipe é 

formada por profissionais sem formação específica, mas com responsabilidades iguais, 

pois a prioridade é o engajamento da equipe, e não sua formação. Ao contrário do PACT, 

não existe a responsabilidade de um profissional em acompanhar especificamente 

determinado paciente. Todos os usuários são visitados por cada um dos membros da equipe 

informalmente. Nesse modelo, os profissionais não oferecem serviços aos pacientes, mas 

apenas encaminham os pacientes para serviços já existentes. O paciente é tratado de forma 

igualitária, ou seja, como um membro da equipe e participante ativo no seu tratamento. A 

maior parte do trabalho dos profissionais do Bridge acontece diretamente no contexto, 

focando nas necessidades básicas dos pacientes, como alimentação, moradia, vestuário, 

medicação e relacionamento com vizinhos (Witheridge & Dencin, 1985; Bandeira et al., 

1998). 

Outro programa criado para atender aos pacientes com problemas específicos de uma 

metrópole foi a CTI, adaptado no Brasil com o nome Intervenção para Períodos de 

Transição. Desenvolvido em Nova Iorque, na década de 1990, esse programa visa a 

garantir a adesão e continuidade do tratamento de pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia, em situação de rua/albergamento, por meio do fortalecimento dos vínculos 

do usuário com os sistemas de cuidado e suporte social existentes. A grande diferença 

desse programa para os outros é que ele é realizado em um tempo predeterminado de nove 

meses em geral. As suas ações concentram-se em domínios da vida do paciente 

fundamentais para a sua estabilização e inserção na comunidade, como o tratamento 

psiquiátrico e contra o abuso de drogas, adesão à medicação, treinamento de habilidades da 

vida diária e prevenção e manejo de problemas referentes à renda e moradia. A equipe é 

formada por agenciadores de caso (case managers) e um coordenador clínico, que contam 

com o apoio de um psiquiatra (Cavalcanti et al., 2012; Souza et al., 2012). 

No Brasil, a CTI foi implantada em três etapas consecutivas. Na primeira delas, 

chamada Transição, foi formulado um plano de tratamento de nove meses de forma 

conjunta; ou seja, usuários, familiares, profissionais do CAPS e agenciador participaram 

dessa formulação. Foram definidos, nessa fase, quais seriam os focos para o tratamento e o 

vínculo que o paciente deveria ter com os serviços comunitários adequados. Na 
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Experimentação, segunda etapa da CTI, houve a implementação desse plano terapêutico 

previamente formulado, o qual era reavaliado semanalmente. Na última etapa, denominada 

Transferência do Cuidado, o objetivo foi fortalecer a relação entre o usuário e a rede de 

apoio, com a saída gradual do agenciador como mediador dessa relação (Cavalcanti et al., 

2012; Souza et al., 2012). 

Estudos constataram que esses programas, especialmente o PACT, apresentam 

impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes e na redução da sintomatologia, da 

frequência e do número de dias de reosptitalizações. Além disso, o PACT também 

aumentou a estabilidade do paciente em se fixar em uma residência e a satisfação de 

usuários e familiares com o serviço, e reduziu o sentimento de sobrecarga dos membros da 

família (Bandeira et al., 1998; Clark & Samnaliev, 2005; Machado et al., 2007). O 

programa, ainda, parece resultar em menor custo quando comparado ao atendimento de 

serviços hospitalares e ambulatoriais (Bandeira et al., 1998). No entanto, Clark e 

Samnaliev (2005) ressaltam que o PACT ainda não provou ser eficaz na redução dos 

problemas com a polícia, frequência e tempo em que pacientes psiquiátricos ficam presos e 

desemprego. Bandeira et al. (1998) ainda apontam que, apesar de estarem satisfeitos, os 

profissionais que atuam em programas de acompanhamento intensivo se encontram 

sobrecarregados. 

Apesar de o processo de desinstitucionalização estar ocorrendo há muitos anos, Sealy 

e Whitehead (2004) salientam que não há como identificar o momento preciso em que se 

poderá dizer que esse processo está completo, visto que não existe nenhum critério que 

determine o nível suficiente de serviços de saúde mental na comunidade. Como uma forma 

de determinar que tipos de ações devem ser tomados nesse sentido, a OMS (2001) fez 

algumas recomendações para a saúde mental no mundo. Algumas delas referem-se aos 

cuidados básicos de saúde para a implementação do processo de desinstitucionalização 

psiquiátrica, como proporcionar tratamento de saúde mental na rede básica de saúde, 

disponibilizar medicamentos psicofármacos e proporcionar cuidados em saúde mental em 

serviços na comunidade. Além disso, é importante treinar os profissionais para prestarem 

cuidados a esses pacientes tanto na rede de atenção primária como nos serviços 

especializados em saúde mental na comunidade. São recomendadas, também, estratégias 

para facilitar a reinserção social dos pacientes por meio de ações que visam a estabelecer 

vínculos com setores como educação, lazer e trabalho. Outra relevante ferramenta para a 

reinserção social dos pacientes é a promoção da educação do público sobre os transtornos 

psiquiátricos, de forma a reduzir o estigma aos pacientes. A OMS (2001) ressalta que os 
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princípios da desinstitucionalização psiquiátrica devem estar regulamentados; portanto, 

devem ser estabelecidas políticas, programas e legislação nacionais referentes à saúde 

mental, com o envolvimento de comunidades, famílias e pacientes na reformulação dessas 

ações. Por fim, é fundamental avaliar como ocorre o processo de desinstitucionalização 

mediante o monitoramento da saúde mental na comunidade e do maior apoio à pesquisa. 

 

Reforma psiquiátrica no Brasil 

 

No Brasil, apesar de os primeiros passos para a desinstitucionalização terem sido 

dados no final da década de 1970, o início de sua efetivação concreta foi realizado no fim 

da década de 1980. A partir disso, o Brasil passou a seguir o modelo de outros países, 

como EUA e Itália, na assistência e tratamento a pacientes psiquiátricos. No entanto, 

somente em 2001, com a aprovação da Lei 10.216, é que o movimento conhecido como 

Reforma Psiquiátrica Brasileira foi regulamentado (Tenório, 2002; Lougon, 2006; Delgado 

et al., 2007; Vidal, Bandeira, & Gontijo, 2008). 

Desde o início, os profissionais de saúde mental foram fundamentais para o processo 

de desinstitucionalização no Brasil. Em 1978, com a criação do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), iniciaram-se efetivamente o movimento social 

pelos direitos dos pacientes psiquiátricos e a crítica ao saber psiquiátrico e ao modelo 

hospitalocêntrico. Esse movimento foi pioneiro na denúncia à violência dos manicômios, 

ao uso da loucura com fins mercadológicos e à predominância da rede privada de 

assistência (Delgado et al., 2007). 

A partir dessas críticas e após anos de debates e manifestações, foram surgindo as 

primeiras experiências de desinstitucionalização. Dentre essas experiências, encontram-se: 

a criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), na cidade de São Paulo, em 

1987; o fechamento do primeiro hospital psiquiátrico em 1989; e a entrada, na Câmara dos 

Deputados, do Projeto de lei de Paulo Delgado, para regulamentar os direitos dos pacientes 

psiquiátricos. Durante o trâmite do projeto, algumas ações já começaram a ser executadas 

pelos Estados, visando à desinstitucionalização. Além disso, algumas normas federais 

foram criadas, com a assinatura da Declaração de Caracas pelo Brasil e a II Conferência 

Nacional de Saúde Mental, ainda na década de 1990, visando a realizar a implantação de 

serviços de atenção diária e a fiscalização e classificação de hospitais psiquiátricos 

(Delgado et al., 2007). 
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Com a promulgação da Lei 10.216 e a realização da III Conferência de Saúde 

Mental, houve o redirecionamento da assistência em saúde mental, passando o foco do 

tratamento para os serviços de base comunitária, embora não tenham sido definidos 

mecanismos claros que regulamentassem a progressiva extinção dos hospitais 

psiquiátricos. Apesar disso, em 2002, várias medidas foram tomadas para definir como 

ocorreria o processo de desinstitucionalização, tais como: o Programa Nacional de 

Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria), o Programa Anual de 

Reestruturação da Assistência Hospitalar do SUS (PRH) e a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) (Delgado et al., 2007; Ministério da Saúde 2011a). Esses programas serão 

descritos a seguir. 

O PNASH/Psiquiatria é um instrumento de avaliação qualitativa, que permite a 

realização de um diagnóstico da qualidade da assistência dos hospitais psiquiátricos 

conveniados e públicos presentes na rede de saúde. Ao mesmo tempo em que indica quais 

são os critérios para uma assistência psiquiátrica hospitalar compatível com o que é 

postulado pelo SUS, o programa descredencia os hospitais que não possuem a devida 

qualidade na assistência prestada aos seus pacientes. Essa avaliação é sistemática e anual, 

sendo realizada por três campos complementares, a saber: o técnico-clínico, a vigilância 

sanitária e o controle normativo. Dentre as dimensões avaliadas por esse instrumento, 

encontram-se: a estrutura física do hospital, a dinâmica de funcionamento dos fluxos 

hospitalares, os processos e os recursos terapêuticos presentes na instituição e a adequação 

e inserção dos hospitais à rede de atenção em saúde mental e às normas técnicas gerais do 

SUS. Por meio dessa avaliação, os hospitais são classificados em quatro grupos: boa 

qualidade de assistência; qualidade suficiente; adequações necessárias e que devem sofrer 

revistoria; e baixa qualidade, que é automaticamente encaminhado para o 

descredenciamento (Delgado et al., 2007). De acordo com o Ministério da Saúde (2012), 

no ano de 2011, 18 hospitais foram apontados para o descredenciamento pelo PNASH. 

Com a criação da RAPS, o hospital psiquiátrico pode ser acionado para realizar o cuidado 

de pacientes psiquiátricos em localidades nas quais os componentes necessários para o 

cuidado desses pacientes ainda não estão implantados de maneira suficiente (Ministério da 

Saúde, 2011a). 

O PRH teve como principal estratégia a redução progressiva e pactuada de leitos dos 

macro-hospitais (acima de 600 leitos) e hospitais de grande porte (entre 240 a 600 leitos). 

Assim, teve como componentes fundamentais a redução do peso assistencial dos hospitais 

de maior porte e o pacto entre os gestores do SUS para que a redução dos leitos fosse 
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planejada, de forma a evitar a desassistência (Delgado et al., 2007). Entre 2002 e 2011, 

houve a redução de aproximadamente 9 mil leitos no País inteiro (Ministério da Saúde, 

2012). 

Devido à necessidade de ampliar, articular e diversificar os serviços oferecidos aos 

pacientes psiquiátricos e usuários de álcool e drogas, foi instituída a RAPS. Essa rede é 

formada por oito componentes, que se subdividem em vários serviços diferenciados e que 

devem estar integrados e coordenados para atender às diferentes demandas da população à 

que se destina (Ministério da Saúde, 2011a). 

Os CAPS são apontados como serviço estratégico para a mudança do modelo de 

assistência e é o serviço responsável pelo componente da RAPS descrito como atenção 

psicossocial especializada. São serviços de saúde municipais, abertos e comunitários, que 

possuem especial valor para a Reforma Psiquiátrica, pois constituem dispositivos 

substitutivos dos hospitais psiquiátricos. Dentre as funções desses centros, encontram-se: a 

prestação de atendimento clínico diariamente, a promoção da inserção social das pessoas 

com transtornos psiquiátricos, a regulação da porta de entrada da rede de assistência em 

saúde mental na sua área de atuação e o suporte à atenção à saúde mental na saúde básica. 

A especialização e a complexidade do tratamento oferecido pelos CAPS variam de acordo 

com o tamanho da cidade e a necessidade da população, que pode se diferenciar entre 

CAPS I, II e III. Além do tratamento de adultos com transtornos psiquiátricos, existem 

CAPS específicos para o tratamento de usuários de drogas e álcool (CAPSad e CAPSad 

III) e para crianças com transtornos psiquiátricos (CAPSi) (Delgado et al., 2007; Ministério 

da Saúde, 2011a, 2012). 

Um importante aliado aos CAPS é o Programa Saúde da Família (PSF), uma vez que 

esse dispositivo possui maior abrangência. Como um serviço presente na RAPS, ele se 

enquadra no componente de atenção básica, fazendo parte das Unidades Básicas de Saúde. 

Esse programa foi criado para promover a saúde e prevenir doenças na saúde coletiva. 

Cada equipe de atenção básica (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente 

comunitário de saúde) é encarregada da cobertura de até mil famílias. Assim, o Ministério 

da Saúde estimula a avaliação da saúde mental das famílias atendidas e a articulação desse 

serviço com o CAPS nas cidades onde este esteja presente ou, então, que seja responsável 

pela saúde mental dos municípios que não possuam nenhum CAPS (Delgado et al., 2007; 

Ministério da Saúde, 2011a). No entanto, um estudo realizado nos CAPS do Rio de Janeiro 

concluiu que nenhum dos pacientes estudados foi acompanhado por uma equipe do PSF, o 

que aponta para uma desarticulação entre esses dois serviços. Há, também, uma escassez 
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de outros serviços de saúde mental que possam atender a pacientes que não precisam ser 

tratados nos CAPS. Essa situação gera uma sobrecarga nos profissionais desses serviços, 

que precisam lidar com uma demanda crescente de pacientes que possuem necessidades 

diversificadas (Cavalcanti, Dahl, Carvalho, & Valencia, 2009). Outros serviços que fazem 

parte do componente da RAPS denominado atenção básica em saúde são: as equipes de 

consultório de rua, as equipes de apoio aos serviços de atenção residencial de caráter 

transitório e os Centros de Convivência. Esses últimos são espaços de sociabilidade, 

produção e intervenção na cultura e na comunidade, criados para a inclusão de pessoas 

com transtornos psiquiátricos e usuários de crack (Ministério da Saúde, 2011a). 

Alguns outros componentes da saúde básica devem estar articulados na RAPS. 

Serviços como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Sala de Estabilização 

fazem parte do componente atenção de urgência e emergência e devem se articular com os 

CAPS. As Unidades de Acolhimento e os Serviços de Atenção em Regime Residencial 

fazem parte do componente atenção residencial de caráter transitório e são destinados para 

pessoas com necessidades resultantes do uso de crack, álcool e outras drogas. Outro 

componente da rede é a atenção hospitalar, cujos pontos de atenção devem oferecer 

tratamento em hospitais gerais para situações de crise e abstinência (Ministério da Saúde, 

2011a). 

Dois outros componentes completam a gama dos serviços e ações abrangidas pela 

RAPS. Um deles é relativo a ações de caráter intersetorial mediante a formação e 

qualificação para o trabalho de pessoas com transtornos psiquiátricos ou com necessidades 

advindas do uso de álcool e drogas. A consequente inserção produtiva dessas pessoas no 

mercado de trabalho embasa o componente descrito como reabilitação psicossocial. Por 

fim, o componente de estratégias da desinstitucionalização é formado por serviços e 

programas que visam ao cuidado integral, garantindo direitos e promovendo a autonomia 

dos seus usuários, com o objetivo de fomentar sua inclusão social. Dentro desse 

componente, encontram-se o Programa de Volta para Casa e os SRTs (Ministério da 

Saúde, 2011a). 

O Programa de Volta para Casa tem por objetivo contribuir de forma efetiva para o 

processo de reinserção social das pessoas com longa história de internações em hospitais 

psiquiátricos mediante o pagamento mensal de um auxílio-reabilitação, no valor de 412 

reais aos seus beneficiários. Os critérios para receber esse auxílio são: ser egresso de 

hospital psiquiátrico ou de custódia e tratamento psiquiátrico e ter indicação para inclusão 
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em programa municipal de reintegração social. A renovação da participação do paciente no 

programa ocorre anualmente de acordo com o entendimento da equipe de saúde mental da 

rede em que o paciente é cuidado sobre sua necessidade em receber o auxílio (Delgado et 

al., 2007; Ministério da Saúde, 2013). 

Os SRTs foram criados no ano 2000, sendo constituídos por moradias na 

comunidade, inicialmente para atender a egressos ou não de hospitais psiquiátricos 

brasileiros (Ministério da Saúde, 2004). No entanto, a partir de 2011, uma nova 

regulamentação delineou os modos de funcionamento e a população assistida por esse 

serviço passou a ser somente de egressos de hospitais psiquiátricos (Ministério da Saúde, 

2011b). Esses serviços serão detalhados a seguir, após uma exposição de como funcionam 

serviços semelhantes no mundo. 

 

Serviços Residenciais Terapêuticos 

 

As residências terapêuticas para pacientes psiquiátricos possuem um papel crítico na 

evolução de sistemas de saúde mental baseados no tratamento na comunidade. No início do 

processo de desinstitucionalização no mundo, a grande preocupação era que os egressos de 

hospitais psiquiátricos vivessem em um ambiente menos restritivo. Nas primeiras décadas 

desse processo, alguns modelos de residências foram criados, mas não obtiveram muito 

sucesso, o que levou os pacientes a serem deixados com sua família, em asilos e, até 

mesmo, em casas de custódia (Ridgway & Zipple, 1990). 

Os modelos mais adequados de residências para pacientes psiquiátricos começaram a 

ser criados em meados dos anos 1970, nos países que iniciaram o processo de 

desinstitucionalização, devido, principalmente, ao fato de muitos pacientes psiquiátricos se 

tornarem pessoas sem-teto após a saída dos hospitais. Apesar disso, na década de 1990, já 

existiam mais de 160 termos para designar modelos de moradias, o que torna a comparação 

entre esses serviços difícil de ser realizada, pois, além de nomenclaturas distintas, cada 

serviço pode ter formas de funcionamento muito diferentes (Ridgway & Zipple, 1990; 

Fakhoury, Murray, Shepherd, & Priebe, 2002). 

Os serviços residenciais vêm evoluindo com o tempo. Os primeiros serviços eram 

muito similares aos hospitais psiquiátricos e, alguns deles, existem até hoje. Em um grupo 

denominado custodial housing, esses serviços incluem os board-and-care homes. Tais 

serviços estão inseridos em área urbana e são gerenciados por locadores com fins 

lucrativos. Esses locais abrigam até 30 moradores que, apesar de receberem cuidados 
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pessoais com relação à alimentação e medicação, não possuem um programa que vise à sua 

reabilitação ou reintegração na comunidade. Nesse tipo de moradia, o indivíduo é tratado 

como passivo, com a equipe tendo papel de fornecedora de cuidados e controlando a rotina 

e os hábitos dos moradores. Dentre os problemas encontrados nesses programas, 

encontram-se: a falta de privacidade dos seus usuários, a precariedade das condições de 

moradia e a dependência dos pacientes aos cuidados fornecidos pela equipe (Nelson, Hall, 

& Walsh-Bowers, 1999; Nelson & Laurier, 2010). 

Em resposta a esses problemas, os profissionais de saúde mental desenvolveram 

outros tipos de moradia que promoviam a reabilitação, com foco na independência de seus 

usuários, por meio da aquisição de habilidades sociais e de vida e de atividades laborais. 

Para isso, foram estabelecidos diferentes tipos de moradia, que variavam em graus de 

intensidade dos serviços de reabilitação oferecidos. Dessa forma, assim que os residentes 

adquiriam mais autonomia, eles deveriam se mudar para outro tipo de serviço que fosse 

menos restritivo e que garantisse maior independência. Essa abordagem de residência é 

conhecida como supportive housing (Ridgway & Zipple, 1990; Nelson et al., 1999; Nelson 

& Laurier, 2010). 

O termo supportive housing, geralmente, consiste em um continuum de diferentes 

tipos de serviço, e alguns autores defendem a criação de até oito modelos residenciais 

distintos dentro desse continuum (Ridgway & Zipple, 1990). Nesses serviços, o usuário é 

tratado como residente e os profissionais trabalham como agentes de reabilitação, que 

atuam dentro da própria residência. Há pouco controle, por parte dos residentes, sobre onde 

e com quem eles moram e sobre os cuidados que recebem. Além disso, as decisões 

tomadas para a residência normalmente são compartilhadas entre usuários e profissionais 

(Nelson & Laurier, 2010). 

Para exemplificar os serviços contidos no espectro do supportive housing, pode-se 

destacar dois tipos, os quais geralmente são financiados e gerenciados por organizações 

não governamentais. Os group homes consistem em moradias localizadas em áreas 

residenciais da cidade, acomodando entre seis e oito pessoas, que são assistidas por uma 

equipe de oito a 24 horas por dia. Os supportive apartments, ou clustered apartments, 

estão mais dispersos na comunidade do que os group homes, abrigando entre duas a três 

pessoas, que são mais independentes e precisam de menos apoio de uma equipe de 

profissionais (Nelson et al., 1999).  

Existem algumas evidências de que esses serviços são melhores do que os contidos 

no modelo do custodial housing. Em uma revisão de literatura, Ogilvie (1997) encontrou 
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que havia melhores condições de vida para os moradores dos supportive apartments e 

group homes do que para os moradores dos board-and-care homes em relação a atividades 

como: dormir em quartos individuais, ter menor gasto com aluguel e maior controle sobre 

seu poder de decisão. Em comparação com os supportive apartments, os moradores dos 

dois outros programas possuíam maior apoio de uma equipe e maior suporte emocional 

para a resolução de problemas. Somente os moradores dos supportive apartments 

apresentaram melhora no que diz respeito à sua independência e, juntamente com os 

residentes dos group homes, apresentaram melhoras em sua saúde e bem-estar emocional e 

no convívio com as pessoas da comunidade. 

Nelson e Laurier (2010) destacaram alguns problemas do modelo de supportive 

housing. O primeiro deles é que poucos sistemas de saúde mental poderiam oferecer um 

espectro tão amplo e complexo de serviços residenciais para pacientes com transtornos 

psiquiátricos, que pudesse alocá-los em ambientes cada vez menos restritivos. Outro 

problema é que o progresso obtido pelo residente o levaria a mudar constantemente de 

casas onde alguns relacionamentos interpessoais importantes já teriam sido desenvolvidos. 

Por fim, na última etapa do modelo, os residentes deveriam viver em casas independentes, 

sem qualquer ajuda financeira ou apoio em sua reabilitação, o que é difícil, devido à 

cronicidade dos transtornos e os efeitos disso na vida dos pacientes. 

O aumento das demandas para a promoção de diferentes opções de residências e a 

falta de recursos dos sistemas de saúde para satisfazer as necessidades dos residentes 

levaram a uma mudança no paradigma dos serviços residenciais. Assim, foram criados os 

supported housing, com a premissa básica de que as pessoas com transtornos psiquiátricos 

deveriam viver em um lar, e não em algo semelhante a um abrigo, como o modelo de 

supportive housing sugeria (Ridgway & Zipple, 1990; Nelson & Laurier, 2010). 

O fator primordial desse modelo é que os seus usuários têm o poder de decidir em 

qual casa desejam se instalar, sendo tratados como inquilinos e cidadãos comuns. A equipe 

de profissionais tem o papel de facilitadora da vida dos usuários, estando de fora da 

residência e proporcionando o apoio, que é controlado por cada usuário e personalizado de 

acordo com suas necessidades, sendo o PACT um dos modelos de tratamento utilizados. 

Desse modo, o lar e os cuidados em saúde mental são duas coisas independentes. O 

governo oferece um auxílio financeiro para os usuários, de forma que eles conseguem 

morar em apartamentos individuais pagando menos que 30% de sua renda no aluguel 

(Nelson & Laurier, 2010). 
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Ridgway e Zipple (1990) sumarizam algumas características essenciais do modelo de 

supported housing, contrastando com outros modelos de moradia. A primeira delas é que a 

casa deve servir como um lar, e não como um local de tratamento residencial. Em segundo 

lugar, o usuário deve poder escolher para onde quer ir e com quem quer morar e não ser 

indicado para um lugar específico. O indivíduo deve ter papéis sociais normais, 

integrando-se socialmente e podendo controlar a sua vida e o seu tratamento, não devendo, 

portanto, ser tratado como o usuário de um serviço, que convive majoritariamente com 

outras pessoas com transtornos psiquiátricos e que tem a maior parte das coisas que faz 

controlada pela equipe. Ainda, deve ter sua reabilitação e tratamento oferecidos de forma 

flexível e individualizada, aprendendo em contextos reais, com apoio e suporte a longo 

prazo. 

De forma geral, o modelo de supported housing tem sido o mais indicado para 

pessoas com transtornos psiquiátricos (Nelson & Laurier, 2010; Rog, 2004; Posey, 1990; 

Ridgway & Zipple, 1990). No entanto, poucos estudos compararam diretamente o 

supported housing com os serviços do supportive housing. Tais estudos encontraram 

resultados contraditórios, que ora evidenciaram resultados superiores para um modelo, ora 

para outro, o que requer mais investigações, visto que a maioria desses estudos apresenta 

lacunas metodológicas importantes (Nelson & Laurier, 2010). 

No Brasil, a criação das residências terapêuticas, no ano 2000, marcou o início da 

ampliação da disponibilidade das moradias alternativas para os egressos de hospitais 

psiquiátricos brasileiros a partir de experiências prévias já bem-sucedidas em algumas 

cidades do País (Ministério da Saúde, 2004; Furtado, 2006; Narigão, 2012). Assim, os 

SRTs possuem a mesma função de outros serviços residenciais no mundo: promover a 

autonomia com o oferecimento de moradia e suporte a pacientes psiquiátricos em sua 

reabilitação psicossocial. Para tanto, cada casa deve corresponder às necessidades e gostos 

de seus moradores e estar relacionada a algum CAPS (Ministério da Saúde, 2004, 2005). 

Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde (2012) registraram o número total 

de 625 módulos implantados de SRT no País e mais 154 em fase de implantação, 

contemplando um total de 3.470 moradores. 

Em termos gerais, existem dois tipos de SRTs. O SRT tipo I atende à maioria dos 

pacientes psiquiátricos residentes em SRTs e foca na reinserção de seus moradores na 

comunidade, por meio de acompanhamento, de acordo com a recomendação dos 

programas terapêuticos individualizados dos moradores. Cada residência poderá contar 

com um cuidador de referência, que deve ter sua incorporação avaliada pela equipe técnica 
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de acompanhamento do SRT, a qual deverá levar em consideração a necessidade de 

cuidados de cada grupo de moradores. Essas residências podem abrigar, no máximo, oito 

moradores, sendo o custeio mensal para uma residência com esse número de moradores 

fixado em 10 mil reais (Ministério da Saúde, 2004. 2011b).  

O SRT tipo II atende a idosos, doentes e/ou dependentes físicos e é constituído por 

moradores que necessitam de cuidados intensivos com monitoramento e profissionais 

constantemente na residência. Entretanto, cada SRT possui características próprias, 

determinadas pelo tipo de residentes que nela habitam. A equipe desse módulo residencial 

deverá ser formada por cinco cuidadores em regime de escala e um técnico de enfermagem 

diário, devendo estar em consonância com a equipe técnica do serviço de referência. Os 

recursos para os SRTs tipo II são da ordem de 20 mil reais para uma residência com 

número de dez moradores, máximo permitido pela legislação (Ministério da Saúde, 2004, 

2011b). No entanto, existem exceções a essa regra. Vidal et al. (2008) assinalam que na 

organização das SRTs de Barbacena existe um técnico de referência para cada duas 

residências e quatro cuidadores por residência, que trabalham em regime de plantão, 

revezando-se a cada 12 horas.  

Os profissionais que atuam nesses serviços são chamados de cuidadores. A profissão 

de “cuidador em saúde” é regulamentada pela Portaria n° 1.220 do Ministério da Saúde 

(2000) e não cita especificamente os cuidadores de SRTs, mas toda a equipe profissional 

que atua nesse ambiente. Assim, cabe aos cuidadores em saúde realizarem atividades que 

abranjam o autocuidado, as atividades de vida diária, a alfabetização, o lazer e os trabalhos 

assistidos dos pacientes, bem como assegurar que recebam atendimento ambulatorial com 

frequência e realizar a gestão domiciliar em uma perspectiva que esteja alinhada com a 

reinserção social.  

Com efeito, o Ministério da Saúde (2004) ressalta que o trabalho dos cuidadores 

ultrapassa o que está inscrito na legislação, pois eles devem negociar constantemente com 

os residentes e conhecer muito bem cada um deles para saber até que ponto deverão 

auxiliá-los, de modo a não interferir de forma negativa na aquisição de sua autonomia. 

Assim, eles precisam ajustar as necessidades da residência onde atuam à sua formação 

inicial, pois necessitam aprender novas formas de cuidar no convívio com cada morador. 

Vidal et al. (2008) destacam que um dos critérios para que o cuidador da residência 

seja selecionado é não ter experiência prévia em trabalhos em hospitais psiquiátricos, para 

que os hábitos institucionais adquiridos no trabalho hospitalar não sejam levados aos 

SRTs. Além disso, Sprioli e Costa (2011) ressaltam que outra exigência é ter, pelo menos, 
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o ensino fundamental completo, pois é tarefa da instituição capacitar esses profissionais 

por meio de cursos e palestras. Entretanto, essas autoras observam que a maior parte do 

conhecimento adquirido sobre o cuidar em saúde mental é aprendida na prática, no contato 

direto com os residentes.  

Mesmo diante dessas dificuldades, os profissionais têm realizado um bom trabalho 

em sua área de atuação. Um estudo de natureza quantitativa (Jaegger et al., 2004) realizado 

com residentes, encontrou que quase 90% deles encontravam-se satisfeitos ou muito 

satisfeitos com os profissionais, as moradias e o serviço realizado segundo os critérios da 

escala satisfação para pacientes (SATIS-BR). Esses resultados são de extrema importância 

já que os cuidadores são os principais responsáveis pelas aquisições dos residentes no que 

concerne à realização de atividades cotidianas, reabilitação e reinserção social (Ministério 

da Saúde, 2004; Sprioli & Costa, 2011). 

 

Avaliação de serviços de saúde mental 

 

O desenvolvimento da pesquisa e do monitoramento dos serviços está entre uma das 

dez recomendações da OMS (2001) para a melhoria de sistemas de saúde mental e visa a 

avaliar indicadores de qualidade dos serviços, relativos ao acesso, às formas de 

atendimento, às intervenções preventivas e terapêuticas e aos resultados do tratamento. De 

acordo com Bandeira (2014), a pesquisa e o monitoramento também servem para acessar 

necessidades, definir prioridades e investigar a efetividade do tratamento e dos programas 

de prevenção. No entanto, a avaliação dos serviços de saúde mental tem sido realizada de 

maneira pouco objetiva, com critérios que não podem ser reproduzíveis e com resultados 

que não são válidos e úteis para a melhoria dos serviços (Uriarte, 2009). 

A pesquisa de avaliação está dentro dos objetivos de um programa de saúde mental. 

Consiste em um tipo de pesquisa elaborada para avaliar programas, por meio de um 

julgamento sobre uma intervenção ou qualquer um de seus componentes, de forma que os 

resultados dessas pesquisas são utilizados imediatamente para decidir quais melhorias 

podem ser realizadas no programa avaliado (Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1987; 

Contandriopoulos, Champagne, Denis, & Pineault, 1997). O julgamento sobre a 

intervenção pode ser baseado em uma avaliação normativa ou em uma pesquisa avaliativa 

(Contandriopoulos et al., 1997). 

A avaliação normativa consiste em fazer julgamento sobre uma intervenção ou 

serviço por meio da comparação entre os recursos investidos e sua organização, os 
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procedimentos e os resultados obtidos com critérios e normas previamente estabelecidos. 

Essa avaliação é comum em uma organização ou programa, correspondendo às funções de 

controle e acompanhamento e tem como objetivo auxiliar os gerentes na gestão do serviço, 

sendo geralmente realizadas por essas pessoas (Contandriopoulos et al., 1997).  

Uma forma de realizar a avaliação normativa é por meio da comparação entre os 

recursos materiais e humanos que existem no serviço e as normas estabelecidas para a sua 

estrutura. Outra forma de se realizar esse tipo de avaliação é por meio da comparação dos 

serviços oferecidos com os critérios e as normas preestabelecidas a respeito das 

intervenções recomendadas, de forma a avaliar em que nível os serviços são adequados 

para obter os efeitos esperados. Essa apreciação envolve dimensões referentes à qualidade 

e adequação dos serviços às necessidades dos usuários; às relações interpessoais entre 

produtores de cuidados e pacientes; e à acessibilidade, cobertura e continuidade dos 

serviços e tratamentos, que devem ser multiprofissionais e interorganizacionais. Uma 

terceira forma de executar a avaliação normativa é mediante a comparação entre os 

indicadores dos resultados obtidos com os critérios de resultados esperados, com o objetivo 

de averiguar se os resultados observados correspondem aos esperados pelas normas. Essa 

última análise é insuficiente para produzir um julgamento válido sobre os efeitos de uma 

intervenção, devendo ser realizada uma pesquisa avaliativa para obter uma análise mais 

confiável dos dados obtidos (Contandriopoulos et al., 1997). 

A pesquisa avaliativa é um procedimento científico realizado por pesquisadores. Esse 

tipo de pesquisa inclui os seguintes tipos diferentes de análise: estratégica, da intervenção, 

da produtividade, dos efeitos, do rendimento e da implantação (Contandriopoulos et al., 

1997). 

A análise estratégica consiste na avaliação da pertinência de uma intervenção. Fazer 

esse tipo de análise implica que o pesquisador avalie as necessidades de uma população, o 

grau de prioridade dos problemas de saúde em função do conjunto de problemas 

identificados na comunidade e a pertinência da intervenção escolhida em função das outras 

possíveis intervenções (Contandriopoulos et al., 1997).  

A análise da intervenção refere-se ao estudo da relação existente entre os objetivos 

da intervenção e os recursos empregados. Na análise dessa relação, pergunta-se se a teoria 

que embasa a intervenção é adequada e se os recursos e atividades são suficientes em 

quantidade, qualidade e na forma como estão organizados (Contandriopoulos et al., 1997). 

A análise da produtividade é relativa ao estudo do modo como os recursos são 

usados para produzir serviços, podendo ser medida em unidades físicas (produtividade 
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física) ou monetárias (produtividade econômica). Assim, visa a saber se é possível produzir 

mais serviços com os mesmos recursos ou se existe a possibilidade de produzir o mesmo 

número de serviços com menos recursos. Os recursos de intervenção servem para produzir 

serviços de suporte (produtos intermediários), que, combinados com contribuições dos 

profissionais, servem para produzir serviços clínicos (resultados primários). Tais serviços 

clínicos, combinados para responder aos problemas de saúde dos pacientes, produzem 

episódios de tratamento (resultados finais da intervenção) (Contandriopoulos et al., 1997). 

A análise dos efeitos consiste em avaliar a influência dos serviços ou tratamentos 

efetuados sobre os estados de saúde dos pacientes, de forma a determinar a eficácia dos 

serviços para modificar tais estados. Devem ser considerados os efeitos a curto e longo 

prazos, além dos esperados e os inesperados para a população a que se destinam e para 

outras populações (Contandriopoulos et al., 1997).  

 Segundo Contandriopoulos et al. (1997), a análise dos efeitos inclui os estudos da 

eficácia teórica, dos ensaios, de utilização e populacional. A primeira consiste em uma 

pesquisa realizada em laboratório, sem variabilidade interindividual e sem a influência de 

variáveis espúrias, com o objetivo de obter novos conhecimentos. A eficácia dos ensaios 

refere-se a uma pesquisa com delineamento verdadeiramente experimental, ou seja, com 

designação randômica, formando grupos equivalentes com relação às características 

individuais, visando a encontrar resultados que sejam realmente devidos à intervenção, e 

não a outras variáveis. Na eficácia de utilização, estima-se avaliar os resultados da 

intervenção no contexto natural, considerando as variáveis dos usuários e dos profissionais. 

Os estudos sobre satisfação e sobrecarga dos profissionais de saúde mental podem ser 

enquadrados nessa perspectiva de estudo. Por último, na eficácia populacional, são 

avaliados os efeitos da intervenção para toda a população-alvo por meio da análise da sua 

cobertura, aceitabilidade e acessibilidade (Contandriopoulos et al., 1997). 

A pesquisa avaliativa de análise de rendimento consiste na análise dos recursos 

empregados em relação aos efeitos alcançados. Avaliam-se, assim, o custo/benefício, o 

custo/eficácia e o custo/utilidade da intervenção. O primeiro avalia os custos monetários da 

intervenção e as suas vantagens para otimizar a distribuição dos recursos. As análises de 

custo/eficácia e de custo/utilidade avaliam as relações entre gastos monetários e suas 

vantagens em termos de resultados, tais como anos de vida ganhos e satisfação dos 

usuários, entre outros (Contandriopoulos et al., 1997). 

Por fim, a pesquisa avaliativa de análise da implantação avalia as influências das 

formas de implantação do serviço ou programa e do contexto em que estão implantados 
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nos efeitos da intervenção. Esse tipo de avaliação é especialmente importante em 

intervenções complexas ou quando intervenções semelhantes são implantadas em 

ambientes diferentes e apresentam resultados variados devido ao fato de que a ausência do 

efeito pode ocorrer se a intervenção não tiver sido bem implantada ou tiver sido 

consequência do contexto (Contandriopoulos et al., 1997). 

Existem, também, outras formas de classificação de pesquisas de avaliação. Selltiz et 

al. (1987) classificam a pesquisa avaliativa em pesquisa formativa e pesquisa somativa. A 

pesquisa formativa, ou de processo, se interessa em saber o que é o programa investigado e 

como ele funciona, para saber se o que acontece está de acordo com os seus objetivos. 

Nesse tipo de avaliação, técnicas que se assemelham à observação participante são 

utilizadas para avaliar o serviço, com a metodologia e a descrição dos resultados em forma 

de pesquisas qualitativas. Geralmente, são os próprios administradores dos serviços que 

realizam a avaliação de processo e suas conclusões são utilizadas para auxiliar na 

elaboração, revisão e aprimoramento do serviço avaliado, fornecendo feedback sobre como 

o programa tem funcionado. Usualmente, esse tipo de avaliação ocorre no início de um 

programa, ou seja, quando ele está no processo de implantação e existe a possibilidade de 

realização de mudanças e aprimoramentos (Selltiz et al., 1987). 

De acordo com Smith (2004), a pesquisa formativa está relacionada ao 

monitoramento de programas ou serviços. Uma possível distinção entre os dois é que a 

avaliação de processo é realizada de uma vez no tempo, enquanto que o monitoramento é 

feito de forma contínua. O monitoramento de programas foca no que está ocorrendo no 

serviço e avalia suas operações. Geralmente, os dados são estruturados, obtidos a partir do 

sistema de informação da administração, e consistem em medidas quantitativas. 

Na pesquisa somativa, ou de resultados, ocorre o exame dos efeitos de um programa 

ou serviço na saúde e na vida do paciente. Ao perguntar se determinado serviço funciona 

ou não, esse tipo de pesquisa visa a determinar a sua utilidade, o seu sucesso, as suas falhas 

ou o que ocorreu que não era esperado. Para isso, são realizados estudos quantitativos, com 

utilização de delineamentos experimentais, quase-experimentais ou pesquisas de 

levantamento. É um tipo de pesquisa frequentemente executada por um pesquisador 

externo, sendo utilizada para determinar se um programa deve continuar ou parar, razão 

pela qual o investigador pode encontrar resistência por parte dos administradores. São 

pesquisas realizadas quando um programa ou serviço já estiver em funcionamento há 

tempo suficiente para ter produzido efeitos mensuráveis (Selltiz et al., 1987). 
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Smith (2004) diferencia pesquisa de resultados e de impacto. As pesquisas de 

impacto possuem delineamentos de pesquisa mais formais, como os experimentais, para 

determinar se foi a intervenção, e não outros fatores, que causou as mudanças observadas. 

Assim, são estudos nos quais os pesquisadores esperam descobrir a verdade ou os efeitos 

reais dos programas. Esse tipo de estudo está relacionado com o que Contandriopoulos et 

al. (1997) definem como eficácia dos ensaios. 

A avaliação de serviços deve analisar diversas dimensões. Donabedian (1969, 2005) 

define que as três dimensões a serem examinadas são estrutura, processo e resultados. 

Segundo esse autor, um sistema de avaliação bem delineado deve incluir a aferição dessas 

três dimensões. A avaliação de estrutura está relacionada com a adequação do 

financiamento do serviço e dos recursos humanos, físicos e materiais. Portanto, visa a 

saber se os serviços possuem condições físicas favoráveis aos cuidados prestados; se os 

recursos humanos são diversificados, qualificados e em número suficiente; e se a 

organização administrativa e fiscal dos serviços está adequada. A avaliação de processo diz 

respeito ao julgamento das intervenções e tratamento, de forma a verificar se é apropriado 

e completo. Nessa dimensão, avalia-se, por exemplo, se os exames e informações obtidas 

do paciente são válidos e úteis; se o diagnóstico e a forma de tratamento indicados são 

adequados; se há competência técnica dos profissionais para executarem essas funções; e 

se o paciente aceita o tratamento. Características mais globais também são avaliadas, 

como: se o serviço realiza ações de saúde preventiva e se há coordenação e continuidade 

do tratamento. A avaliação de resultados diz respeito aos efeitos do tratamento, geralmente 

definidos em termos da satisfação, diminuição da sintomatologia, reabilitação e bem-estar 

do paciente. Na saúde mental, por exemplo, estudos que avaliam a reinserção social de 

pacientes psiquiátricos são considerados nessa dimensão. Devem ser incluídos, também, 

efeitos indiretos relacionados ao cuidado do paciente, como a diminuição da sobrecarga de 

familiares e do impacto do trabalho na vida dos profissionais dos serviços. 

É importante que diferentes dimensões dos resultados sejam aferidas, por meio de 

variadas medidas, pois um único tipo de medida é insuficiente para abranger toda 

complexidade da avaliação. Geralmente, na saúde mental, as medidas tomadas pelos 

profissionais são medidas objetivas e restritas acerca do estado clínico do paciente; 

medidas objetivas indiretas também são utilizadas, como a frequência e duração das 

internações ocorridas e a frequência de procura das urgências psiquiátricas. As medidas, 

ainda, devem incluir a aferição de variáveis mais amplas, como o bem-estar psicológico, o 

grau de autonomia dos pacientes, as relações interpessoais e a satisfação dos pacientes com 
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os serviços, entre outras, uma vez que a reinserção social é um objetivo global do 

tratamento. Além dos resultados a curto prazo, resultados a longo prazo devem ser 

medidos, de modo a aferir como se deu o desenvolvimento dos efeitos do tratamento e 

identificar quais variáveis gerais da vida do paciente atuam como potencializadoras dos 

resultados do tratamento (Bandeira, 2014). 

A relação entre medidas de processo e resultados deve ser investigada, pois permite 

determinar quais componentes do tratamento oferecido em um serviço, no processo do 

tratamento, estão mais relacionados aos resultados obtidos (Bandeira, 2014). Donabedian 

(1969) afirma que a distinção entre processo e resultado é difícil de ser estabelecida, uma 

vez que entre o início de um tratamento e o seu fim existem uma série de procedimentos 

que são finalizados e uma gama de estados do paciente, chamados de resultados 

intermediários, que podem ser usados como indicadores da qualidade. 

Para que seja realizada uma avaliação mais completa dos diversos aspectos da 

estrutura, processo e resultados dos serviços devem ser incluídas as perspectivas dos três 

agentes envolvidos, ou seja, pacientes, familiares e profissionais, pois eles apresentam 

perspectivas diferentes e que se complementam (OMS, 2001). De Santi, Lasalvia, 

D’Astore e Ruggeri (2014), também, assinalam que as avaliações de serviços devem ser 

baseadas em princípios éticos e, para que sejam válidas, confiáveis e úteis para o 

programa, devem conter os princípios da multiaxialidade, incluindo as perspectivas de 

profissionais, pacientes, cuidadores informais, representantes dos usuários e terceiros, e da 

multidimensionalidade, avaliando os efeitos das intervenções em várias dimensões da vida 

do paciente. Lasalvia e Ruggeri (2007) ainda acrescentam que tais avaliações, para serem 

generalizáveis, devem ser realizadas: 1) em serviços de saúde mental que não sejam 

criados artificialmente; 2) com a utilização de instrumentos válidos e fidedignos; 3) 

preferencialmente como parte das atividades clínicas de rotina. 

No que diz respeito à multiaxialidade, os profissionais, pacientes, familiares e outras 

pessoas relacionadas aos serviços possuem uma visão única sobre os resultados obtidos 

devido à sua implicação e proximidade com o serviço. Assim, é importante levar em conta 

as perspectivas de todos os envolvidos para comprovar empiricamente se o programa 

produziu mudanças na direção desejada (López, Herrero, & González, 2009). Segundo 

Ruggeri (1994), as medidas obtidas com pacientes e profissionais nem sempre convergem. 

Além disso, é fundamental avaliar medidas como a satisfação, levando em conta as 

diferentes perspectivas dos atores envolvidos, especificamente em serviços baseados na 

comunidade, na qual os sujeitos interagem continuamente. 
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A importância de incluir as perspectivas dos profissionais também reside no fato de 

que eles são o principal recurso no tratamento das pessoas com transtornos psiquiátricos. 

Assim, é significativo avaliar não somente aspectos referentes às capacidades, habilidades, 

competências e desempenho desses profissionais, mas, ainda, fatores como a sua 

sobrecarga. Além de trabalharem com pessoas com transtornos psiquiátricos, esses 

profissionais precisam lidar com a carência e inadequação dos recursos, as dificuldades 

geradas pela própria equipe, a falta de clareza nos objetivos e critérios de trabalho e o 

baixo reconhecimento profissional. Assim, a avaliação dos fatores psicossociais que 

contribuem para essa sobrecarga também é um elemento-chave para a melhoria do 

funcionamento dos serviços, a qualidade dos cuidados oferecidos e a satisfação dos 

profissionais (Uriarte, 2009). 

Mercier e Corten (1994) defendem a utilização de medidas de qualidade de vida dos 

pacientes para avaliar os serviços de saúde. Na saúde mental, esse conceito se refere às 

condições objetivas de vida e à percepção subjetiva dessas condições; ao repertório de 

capacidades, dos limites funcionais e dos desempenhos do paciente; e ao sentimento de 

bem-estar subjetivo. 

Em uma revisão de literatura que visou a investigar quais medidas têm sido avaliadas 

em pesquisas com pacientes, Slade (2002) encontrou 16 domínios de avaliação de 

resultados, os quais ele sintetizou em sete categorias. Duas delas foram denominadas bem-

estar e cognição/emoção, com medidas de bem-estar subjetivo, qualidade de vida e 

sintomas cognitivos, emocionais e psicológicos. Dentre as categorias, também se 

encontram fatores cruciais para a inserção social, como o comportamento do paciente e as 

suas relações interpessoais, baseados em medidas de atividade da vida cotidiana, suporte 

social e status funcional. A saúde física é outra categoria, sendo referente a sintomas 

físicos e outras mudanças, como o padrão de sono e de energia vital. Fatores relativos à 

comunidade e aos familiares estão descritos na categoria sociedade, a qual abrange 

medidas de segurança pública, benefícios e sobrecarga de cuidadores. Por fim, a categoria 

denominada intervenções avalia majoritariamente a satisfação dos pacientes com os 

serviços e a qualidade do cuidado. 

É importante, também, que alguns cuidados metodológicos sejam tomados nas 

pesquisas avaliativas de resultados. O primeiro deles refere-se ao delineamento utilizado, 

que deve ser o mais apropriado para o tipo de estudo que se deseja realizar e que garanta o 

maior controle de variáveis espúrias. Assim, em pesquisas de impacto, por exemplo, além 

da distribuição randômica dos sujeitos, pode-se adotar algumas outras medidas, como a 
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adoção do grupo placebo; ou seja, um terceiro grupo que não receberá o ingrediente ativo 

do tratamento. Deve-se, ainda, adotar o procedimento de duplo-cego; isto é, as pessoas que 

aplicam o tratamento ou fazem a coleta de dados não terem conhecimento sobre as pessoas 

que fazem parte do grupo experimental ou do placebo. Pode-se, também, adotar o 

procedimento de triplo-cego, que consiste na designação de uma terceira pessoa para fazer 

as análises sem o conhecimento da identificação dos grupos de sujeitos (Bandeira, 2014). 

Outro cuidado metodológico a ser tomado é relativo à amostragem. As pesquisas de 

avaliação de resultados devem se preocupar com a representatividade da amostra. Assim, 

essas pesquisas devem utilizar amostras aleatórias, visto que nesse tipo de amostragem 

todos os participantes possuem a mesma chance de serem sorteados, o que garante a 

representatividade da amostra e a generalização do estudo para a população-alvo 

(Bandeira, 2014). 

Por fim, deve-se ter o cuidado de utilizar instrumentos adequados para avaliar as 

dimensões dos resultados dos serviços. Esses instrumentos devem ser padronizados e 

possuir qualidades psicométricas adequadas, alternativas de respostas consoantes com as 

capacidades dos sujeitos da população-alvo em número e na forma de apresentação, itens 

de fácil compreensão que abranjam todas as dimensões do construto avaliado. O 

instrumento deve ter sensibilidade aos efeitos do tratamento e aplicabilidade em diferentes 

tipos de serviços. Além disso, instrumentos elaborados em outros países devem ser 

submetidos ao procedimento de adaptação transcultural para permitir a comparabilidade 

internacional dos resultados das pesquisas (Bandeira, 2014). 

Atualmente, existe a necessidade da concepção e implantação de uma verdadeira 

cultura de avaliação nos sistemas de saúde. É necessário institucionalizar a avaliação em 

todos os níveis do sistema de saúde, permitindo que qualquer decisão referente aos 

serviços seja tomada com base em evidências. Quanto maior forem a credibilidade, a 

fundamentação teórica e a pertinência dos dados obtidos na avaliação para os atores 

envolvidos, maior a chance de a avaliação ser utilizada pelas políticas públicas 

(Contandriopoulos, 2006). 

A implantação da avaliação de resultados como rotina em serviços de saúde mental 

ainda não é uma realidade na maioria dos países. Dados empíricos demonstram que os 

profissionais não utilizam medidas padronizadas em sua prática cotidiana, o que é visto 

como um dos principais fatores que limitam a avaliação como rotina. Muitos profissionais 

relatam que as razões para a não utilização dessas medidas são resultantes de problemas 

institucionais, como falta de tempo e de incentivos (financeiros e profissionais), demandas 
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de trabalho excessivas e ausência de suporte de gestores. Outros reclamam da falta de 

instrumentos apropriados e que sejam de fácil manejo e da falta de apoio especializado 

para explicar o significado e o possível uso dos dados obtidos. Eles, ainda, percebem uma 

ambivalência sobre os benefícios da avaliação e não compreendem em que sentido essa 

avaliação pode auxiliá-los no cuidado do paciente, apresentando, muitas vezes, receio de 

como os resultados poderão ser utilizados (Lasalvia & Ruggeri, 2007). 

Outros fatores que limitam o uso de avaliações de rotina são a falta de evidências de 

que essa abordagem pode melhorar os efeitos das intervenções e a visão de que a validade 

e fidedignidade dos instrumentos utilizados são questionáveis. No entanto, a experiência na 

Austrália tem provado que as avaliações feitas periodicamente levaram a uma avaliação 

positiva dos profissionais e dos pacientes. Os primeiros relataram que as avaliações 

levaram a um melhor diálogo entre eles e os pacientes, e os segundos disseram que a 

avaliação permitiu a sua contribuição no planejamento do seu próprio tratamento (Lasalvia 

& Ruggeri, 2007). 

A principal contribuição da avaliação de serviços, seja ela realizada de modo pontual 

ou como parte da rotina, é garantir a qualidade do cuidado oferecido. Sobre essa questão, 

Donabedian (1990) define sete pilares da qualidade dos serviços: eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. A eficácia consiste no grau 

máximo que se consegue obter em melhorias em um programa ou intervenção, de acordo 

com os objetivos esperados, em condições experimentais ideais. Assim, estabelece o limite 

máximo que pode ser alcançado por um programa (fronteira tecnológica). A efetividade 

ocorre em situação de avaliação natural e refere-se à maior melhoria que pode ser 

alcançada na prática diária do serviço. A eficiência refere-se à obtenção da melhora com o 

menor custo. Portanto, se duas estratégias são igualmente eficazes e efetivas, a mais barata 

é a mais eficiente. 

Quando se fala em abrir mão de determinadas melhorias em prol da economia de 

dinheiro, o quarto pilar entra em discussão: a otimização, que é a relação entre o benefício 

e o custo, quando o benefício atinge seu ponto máximo. Assim, quando há pequena 

melhora no benefício, mas os custos continuam aumentando, tem-se a máxima efetividade; 

quando o custo e o benefício estão de acordo, ou seja, aumentaram proporcionalmente, 

tem-se a otimização do cuidado (Donabedian, 1990).  

A aceitabilidade consiste na adaptação do tratamento aos desejos, expectativas e 

valores dos usuários e seus familiares. A aceitabilidade depende da acessibilidade do 

cuidado, de modo que o usuário tenha serviços fáceis de serem buscados. Nesse pilar, 
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também, é importante que haja boa relação entre o profissional e o paciente, instalações do 

serviço adequadas e possibilidade de escolha dos tratamentos disponíveis pelos pacientes, 

levando em conta sua efetividade e seus custos (Donabedian, 1990). 

A legitimidade diz respeito à aceitabilidade do serviço pela comunidade ou 

população em geral. Esse pilar deve ser avaliado, pois o que é significativo para a 

sociedade, em termos de otimização, difere do que é relevante para os indivíduos. Assim, a 

sociedade pode considerar um tratamento com muitos efeitos colaterais para o paciente, 

mas com custo mais baixo, como o mais otimizado e o paciente pode considerar que a 

maior otimização será conseguida com um tratamento mais caro, mas com efeitos 

colaterais reduzidos (Donabedian, 1990). 

O último pilar é a equidade e se refere à distribuição justa e equitativa dos serviços e 

seus benefícios entre os membros de uma população. Essa distribuição pode não ser 

necessariamente aquela que traz maiores melhorias à saúde com o menor custo, mas é um 

compromisso moral, para melhorar a saúde das pessoas (Donabedian, 1990). 

 

Avaliação em serviços residenciais terapêuticos 

 

É importante destacar que as avaliações devem ser feitas em serviços que realmente 

estão em funcionamento, e não em serviços criados artificialmente. López, Fernandez e 

Laviana (2009) ressaltam a importância de se avaliarem serviços residenciais, descrevendo 

quais são as dimensões que devem ser avaliadas. A primeira dimensão refere-se à 

determinação das necessidades de atenção; ou seja, quantas pessoas da população geral 

necessitam ou vão necessitar de um serviço residencial em decorrência de um transtorno 

psiquiátrico. O problema dessa dimensão é que não existe uma metodologia adequada para 

determinar quando uma pessoa com transtorno psiquiátrico vai precisar de uma residência, 

pois essa estimativa é subjetiva e se baseia em critérios clínicos. Duas medidas podem 

auxiliar na determinação dessas necessidades: as habilidades de vida cotidiana dos 

pacientes e a disponibilidade e capacidade do meio familiar em cuidar desse paciente 

(López, Fernandez & Laviana, 2009). 

A segunda dimensão refere-se às características das pessoas que podem e que 

recebem tratamento. Pode-se avaliar as pessoas que já estão em residências ou aquelas que 

estão na situação de espera para entrar em alguma residência por indicação profissional. 

No entanto, não se sabe se há algum viés de seleção e se essas pessoas são realmente as 

que precisam de residência ou se outras não precisam mais do que elas. Uma alternativa 
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para avaliar essa dimensão é comparar os moradores com pessoas atendidas em serviços na 

comunidade e com populações que ainda estão internadas nas suas necessidades de 

atenção, gravidade da doença e características sociodemográficas (López, Fernandez & 

Laviana, 2009). 

A terceira dimensão consiste nas características dos serviços residenciais. Os 

serviços ou estruturas de atenção que existem em um programa residencial também devem 

ser avaliados por meio de uma descrição geral dos indicadores de estrutura e processos do 

funcionamento do serviço, como distribuição por tipos de residência ou programa, padrões 

de qualidade da estrutura (ex.: tamanho da residência por morador), padrões da qualidade 

de funcionamento (atenção individual ou grupal), indicadores do funcionamento e 

coordenação com outros serviços (rotatividade de moradores, tempo de estadia e 

localização da residência) e custos (totais, parciais e por pessoa atendida). Nessa dimensão, 

ainda, são interessantes os estudos sobre a sobrecarga profissional, além dos custos do 

serviço e dos custos em relação aos resultados (López, Fernandez & Laviana, 2009). No 

entanto, existe uma carência de estudos acerca da sobrecarga de cuidadores profissionais, o 

que indica a necessidade de mais pesquisas sobre essa temática, de forma a contribuir para 

uma melhor assistência a esses profissionais (Cardoso, Vieira, Ricci, & Mazza, 2012). 

A quarta dimensão é relacionada com as necessidades a serem atendidas. De acordo 

com as características reais das pessoas a serem atendidas, é importante avaliar as áreas de 

necessidade que poderão ser cobertas tanto pela própria residência como por outros 

serviços de saúde geral e de saúde mental (López, Fernandez & Laviana, 2009). 

A última dimensão é a dos resultados, sendo um aspecto fundamental da avaliação, 

uma vez que diz respeito à avaliação do que foi feito para atingir os objetivos estabelecidos 

e quais foram seus efeitos sobre a situação das pessoas atendidas. Medidas como 

satisfação, bem-estar e qualidade de vida devem ser tomadas nessa dimensão com os 

devidos cuidados metodológicos. Nessa dimensão, é significativo, também, medir os 

efeitos do programa por meio da avaliação nas pessoas da comunidade com medidas de 

atitudes sociais e estigma ((López, Fernandez & Laviana, 2009)). 

Apesar de todas essas dimensões para a avaliação de residências para pessoas com 

transtornos psiquiátricos, existem poucos estudos sobre esses serviços. Pesquisas sobre 

estrutura, processo e resultados devem ser realizadas em larga escala, para que sejam 

identificadas quais são as variáveis que influenciam no tratamento dos pacientes (Fakhoury 

et al., 2002). Além disso, os poucos estudos que existem não possuem rigor metodológico, 

apresentando pouca consistência nos métodos ou medidas utilizadas (Newman, 2001). 
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Em relação às medidas empregadas nas avaliações de residências, a maioria dos 

estudos focaliza as variáveis de escolha e controle dos pacientes, qualidade das moradias, 

integração na comunidade e condições de acesso físico e financeiro. Muito pouco tem sido 

estudado sobre as melhores ações a serem tomadas nos serviços residenciais, os direitos 

dos moradores, a forma como eles percebem a própria moradia e as políticas sociais e de 

desenvolvimento das comunidades para auxiliarem na reinserção social de pacientes 

psiquiátricos (Sylvestre, Nelson, Sabloff, & Peddle, 2007). 

 

Satisfação e sobrecarga no trabalho 

 

A satisfação no trabalho é um construto amplamente estudado e de complexa 

definição (Martinez & Paraguay, 2003; Marqueze & Moreno, 2005). Duas abordagens 

orientam a definição de satisfação: a unidimensional e a multidimensional (Tamayo, 2000). 

Na primeira, a satisfação é considerada como um sentimento ou atitude global sobre o 

trabalho; ou seja, o trabalho é visto como uma única dimensão. Na definição 

multidimensional ou multifatorial, são consideradas várias facetas das atividades, cada qual 

tendo uma importância diferente para cada trabalhador na determinação de sua satisfação 

ou insatisfação (Spector, 1997; Tamayo, 2000). 

Kalleberg (1974) destaca que são quatro as medidas mais utilizadas para avaliar a 

satisfação no trabalho. Uma delas consiste em perguntar diretamente, por meio de uma 

única questão, sobre o grau de satisfação geral com o trabalho. Outra forma consiste em 

perguntar, de forma indireta, a respeito de uma variável que possa estar relacionada com a 

satisfação. Um exemplo de questão indireta é perguntar se o trabalhador deseja mudar de 

trabalho, de forma que uma resposta positiva caracterizaria insatisfação e uma negativa, a 

satisfação. Entretanto, essas medidas são insuficientes, pois implicam uma noção de senso 

comum de que a satisfação no trabalho seja uma medida unitária. 

De forma a superar esse problema, as duas outras medidas levam em consideração 

outros fatores. Kalleberg (1974) divide essas medidas em escalas que abordam a situação 

atual e escalas sobre o que deveria ser. Na primeira forma de escala, os indivíduos são 

questionados sobre o grau de satisfação que eles apresentam naquele momento em relação 

a vários aspectos do trabalho. Nesse caso, as respostas poderão ser somadas de maneira a 

estabelecer uma medida geral de satisfação. Na segunda forma, pergunta-se aos sujeitos 

sobre o grau de satisfação a respeito de vários aspectos do seu trabalho e a importância de 
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cada um desses aspectos para ele na determinação de sua satisfação. A diferença entre o 

grau de satisfação e a importância atribuída a cada aspecto forma a medida de satisfação. 

São várias as teorias sobre a satisfação no trabalho. Alguns autores entendem que 

satisfação e motivação são sinônimos ou, ainda, que a satisfação seja um componente da 

motivação, o que tem gerado erros na formulação de hipóteses e no estabelecimento de 

algumas relações conceituais. Nesse modelo, a satisfação é estudada como causa de 

comportamentos no trabalho, que, compreendida dentro da motivação, leva os 

trabalhadores a apresentarem indicadores de comportamentos que interessam à 

organização, como aumento do desempenho (Martinez & Paraguay, 2003; Siqueira, 2008).  

Locke e Latham (1990) ressaltam que essa confusão ocorre porque não existe um 

referencial teórico claro que defina motivação e satisfação e a relação existente entre esses 

dois construtos. Para superar esse problema, esses autores propõem um modelo 

denominado “ciclo de alto desempenho” (high performance cycle). Esse ciclo se inicia 

quando os trabalhadores precisam enfrentar uma situação desafiadora, que deve ser 

acompanhada de alta expectativa de sucesso ou autoeficácia (sentimentos motivadores), 

que resultará em alto desempenho. Se o alto desempenho for devidamente recompensado, 

haverá a satisfação no trabalho. De acordo com Pérez-Ramos (1990), os trabalhadores 

devem estar motivados, para que atinjam altos níveis de satisfação, sendo a motivação, 

portanto, anterior à satisfação.  

Existem, também, conceituações de satisfação que a relacionam com a insatisfação 

de duas formas. A primeira postula que os dois construtos fazem parte de um continuum, 

em que os estados subjetivos variam de muito satisfeito a muito insatisfeito. A outra, 

também conhecida como Teoria da Motivação-Higiene de Herzberg, postula que os fatores 

que causam satisfação não são os mesmos que levam à insatisfação. Dessa maneira, os 

fatores determinantes da satisfação estão relacionados ao trabalho em si (fatores 

motivadores), como o conteúdo da atividade e realização de tarefas; e os fatores 

determinantes da insatisfação são extrínsecos ao trabalho (fatores de higiene), como as 

políticas da empresa, supervisão e remuneração (Locke, 1969; Martinez & Paraguay, 

2003). Locke (1969) cita vários estudos que refutam a teoria de Herzberg por terem 

encontrado resultados de que fatores motivadores são determinantes tanto da satisfação 

quanto da insatisfação. 

As teorias de satisfação mais utilizadas podem ser divididas entre aquelas que 

consideram esse construto como estado emocional positivo (Locke, 1969; Locke & 

Latham, 1990) e como uma variável atitudinal (Spector, 1985, 1997). É importante 
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considerar essas diferenças na conceituação da satisfação no trabalho, porque essas 

abordagens orientam procedimentos metodológicos de pesquisa distintos (Marqueze & 

Moreno, 2005). 

O conceito de satisfação como estado emocional tem sido mais aceito atualmente e 

relaciona-se com a vinculação afetiva do indivíduo com seu trabalho. Dessa forma, os 

sentimentos que emergem do trabalho podem influenciar a vida pessoal, familiar e social 

dos trabalhadores, podendo impactar em seu bem-estar e na sua saúde física e mental 

(Siqueira, 2008). 

Segundo Martinez e Paraguay (2003), a Teoria de Locke sobre Satisfação no 

Trabalho é uma das teorias com maior abrangência e coerência teórica, sendo a mais 

utilizada em pesquisas sobre o tema. Locke (1969) postula que a satisfação no trabalho é 

um estado emocional agradável, resultante da avaliação pessoal do trabalho como algo em 

que o sujeito se realiza ou resultante da facilidade em exercer a sua atividade mediante os 

valores que possui sobre ela. Nesse modelo, a insatisfação é um estado emocional 

desagradável e decorre da avaliação do trabalho como algo frustrante ou que impede o 

exercício de sua atividade de acordo com seus valores. Dessa forma, tanto a satisfação 

quanto a insatisfação resultam da relação entre o que o sujeito quer do seu trabalho e o que 

ele percebe que está sendo oferecido ou imposto, sendo esses dois construtos partes de um 

mesmo fenômeno. 

Locke (1969) destaca três componentes envolvidos na satisfação: 1) a percepção de 

algum aspecto do trabalho; 2) um valor padrão implícito ou explícito; 3) o julgamento 

subjetivo da relação ou da discrepância entre a percepção que a pessoa tem do trabalho e 

seus valores. É importante entender, nessa teoria, que valor é tudo aquilo que o indivíduo 

procura receber e/ou manter ou, ainda, que considera benéfico. Dessa maneira, nem sempre 

algo que tem valor para o sujeito coincide com o que ele necessita ou com algo que sirva 

para manter o seu bem-estar. No entanto, é o valor que regula suas ações e determina suas 

respostas emocionais. 

O conceito de satisfação como variável atitudinal teve seu auge entre os anos 1970 e 

1980, mas ainda é utilizado com frequência em manuais de comportamento organizacional. 

Nessa perspectiva, a satisfação é tida como um fator capaz de predizer alguns 

comportamentos, como produtividade e absenteísmo (Siqueira, 2008). 

De acordo com Spector (1985, 1997), um dos autores que defendem a perspectiva 

atitudinal, a definição de satisfação no trabalho se refere ao modo como as pessoas se 

sentem em relação ao esse trabalho e aos seus diferentes aspectos. Portanto, o que elas 
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gostam em seus trabalhos determina o grau de satisfação e o que não gostam determina a 

insatisfação. A natureza atitudinal da satisfação implica em que um indivíduo tende a se 

envolver ou a permanecer em um trabalho que lhe satisfaça, sendo mais cooperativo e 

disposto a ajudar. De forma contrária, quando um trabalho provoca sua insatisfação, ele 

tende a evitá-lo ou abandoná-lo, adotando comportamentos prejudiciais à organização. 

Assim, nessa perspectiva, a satisfação no trabalho pode ser considerada de forma 

global, quando se quer determinar os efeitos da satisfação ou insatisfação das pessoas com 

seu trabalho e relacioná-los com outras variáveis de interesse. A satisfação, também, pode 

ser considerada, levando-se em conta que ela é determinada por várias facetas, sendo 

utilizada quando se quer saber com quais áreas ou partes do trabalho o indivíduo está 

satisfeito ou insatisfeito. As facetas mais comuns da satisfação no trabalho são: avaliação, 

comunicação, colegas de trabalho, benefícios, condições de trabalho, natureza do trabalho, 

a organização, políticas e procedimentos da organização, salário, crescimento pessoal, 

oportunidades de promoção, reconhecimento, segurança e supervisão. Geralmente, a 

correlação entre essas facetas é pequena, o que endossa a hipótese de que elas avaliam 

aspectos diferentes da satisfação (Spector, 1997). 

De acordo com Siqueira (2008), desde as primeiras formulações sobre o conceito de 

satisfação, diversos autores têm defendido que esse conceito é integrado por várias 

dimensões. No entanto, ao longo de décadas, somente cinco dimensões têm se mantido 

como verdadeiros componentes da satisfação no trabalho. Essas dimensões são: a 

satisfação com o salário, com os colegas de trabalho, com as promoções, com os superiores 

e com o trabalho em si.  

Apesar das diferenças conceituais, a maioria das teorias apresentadas parte de um 

pressuposto comum: de que a satisfação no trabalho decorre do grau de relação entre o que 

um indivíduo procura do trabalho e o que realmente obtém dele. Quanto menor essa 

relação, menor a satisfação no trabalho. Segundo Tamayo (2000), o que um indivíduo 

busca em seu trabalho decorre das suas necessidades, dos seus valores e dos valores dos 

outros. Portanto, dois critérios determinam a relação citada. O primeiro é um critério 

intrapessoal e decorre da comparação entre as percepções do sujeito sobre o trabalho e o 

seu critério pessoal de satisfação, definido de acordo com as suas necessidades, valores, 

expectativas e interesses. O segundo, denominado interpessoal, é resultante da comparação 

entre o que o sujeito considera como aspectos que levam à satisfação e o padrão de outras 

pessoas nessa avaliação. 
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Nos estudos brasileiros, tem sido consenso que a satisfação no trabalho é 

compreendida como um efeito que o ambiente de trabalho tem sobre a saúde do 

trabalhador. Esses estudos têm demonstrado que variáveis sociodemográficas como sexo, 

estado civil, idade e nível de escolaridade contribuem pouco para as variações nos níveis 

de satisfação. De modo semelhante, características do ambiente e da estrutura das 

organizações também exercem pouca influência nessa variável. Os fatores que possuem 

grande impacto sobre a satisfação estão relacionados ao contexto sócio-organizacional, a 

saber: valores organizacionais e percepções de justiça, reciprocidade e suporte nas relações 

entre organizações e trabalhadores (Siqueira, 2008). 

Martinez e Paraguay (2003) definem que, de forma geral, ocorre a satisfação no 

trabalho quando os trabalhadores: participam das mudanças na organização; percebem o 

reconhecimento e a valorização deles próprios e de seu trabalho; sentem que possuem 

autonomia e controle no trabalho exercido; envolvem-se em todo o processo de trabalho, 

da concepção à avaliação de resultados; percebem que existe possibilidade de 

desenvolvimento na carreira e de ter segurança no trabalho; possuem suporte social 

adequado; e encontram-se em ambientes físicos de trabalho adequados para a execução de 

suas tarefas. Além disso, para que o trabalhador apresente real satisfação no trabalho, não 

basta somente haver todas essas características. Estas devem estar associadas também às 

suas necessidades, expectativas e desejos. 

Caso as condições citadas não sejam respeitadas, corre-se o risco de o trabalhador 

sentir que tem um alto volume de tarefas, responsabilidades e exigências, além de se 

envolver em conflitos interpessoais. Tais fatores se constituem como fontes de sobrecarga 

e são verdadeiros riscos à saúde e bem-estar do trabalhador (Martinez & Paraguay, 2003). 

A sobrecarga no trabalho acontece quando existe um desequilíbrio claro entre as 

exigências do trabalho e a capacidade que o profissional tem em atender a essas exigências 

(Maslach, 2005). Ishara, Bandeira e Zuardi (2008, 2014) ressaltam que a sobrecarga se 

refere a aspectos físicos, emocionais e psicológicos, que, além de sentimentos de pressão 

devido à demanda excessiva de trabalho, são causados também pelo cansaço, pela 

frustração com o trabalho, pelo desejo de mudança de emprego e, no caso de profissionais 

da saúde mental, pelo medo de agressão pelos pacientes. Os autores, ainda, ressaltam que a 

sobrecarga pode ser um dos fatores, juntamente com algumas variáveis do indivíduo e do 

ambiente de trabalho, que contribuem para o aparecimento do estresse e do burnout. 

Baseando-se no modelo de estresse elaborado por Selye, Lipp (1996, 2004) e Lipp, 

Romano, Covolan e Nery (1994) formularam o modelo quadrifásico do estresse. Nesse 
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modelo, a primeira fase, denominada fase de alerta, tem seu início no primeiro confronto 

com o estressor, quando a pessoa percebe que precisa fazer um esforço maior para 

enfrentar o que exige dela tal esforço. É nessa fase que ocorre a quebra da homeostase do 

organismo, com a preparação para lutar ou fugir do estressor. Ocorrem, ainda, diversas 

modificações orgânicas, que podem parecer perturbadoras, mas que são indicadoras do 

bom funcionamento do organismo. Tais modificações podem resultar em tremores, dores 

musculares, cefaleia, hiperventilação, taquicardia e tonturas, além da produção intensa de 

suor (Lipp, 1996; Lipp et al., 1994). 

A fase de resistência, descrita como a segunda etapa no processo do estresse, ocorre 

quando o estressor persiste ou quando este é de intensidade muito alta. Nessa fase, o 

organismo tenta voltar ao seu estado inicial de equilíbrio. Assim que esse equilíbrio vai 

sendo atingido, alguns dos sintomas da fase anterior desaparecem à custa da energia 

retirada do organismo de outras funções vitais (Lipp, 1996; Lipp et al., 1994). Lipp (2004) 

ressalta que, nessa fase, o indivíduo, ao mobilizar suas energias a um objetivo, chega ao 

pico de sua produtividade, dando o máximo de si. No entanto, esse pico é também o ponto 

imediatamente anterior à quebra do organismo, uma vez que pode retirar toda a energia 

presente, deixando o organismo sem reservas para enfrentar um estressor futuro. 

A terceira fase desse modelo foi denominada de quase-exaustão e se encontra entre a 

fase de resistência e de exaustão. Nessa etapa do processo de estresse, as defesas do 

organismo começam a ceder, o que resulta em uma incapacidade para resistir às tensões e 

restabelecer a homeostase perdida. Ocorre uma alternância entre resistência e exaustão, 

sendo manifestada por momentos de bem-estar e momentos de desconforto generalizado 

(Lipp, 2004; Benzoni, 2008). 

A última fase é chamada de fase de exaustão, que ocorre quando a resistência 

apresentada pela pessoa na fase anterior não foi suficiente ou outros estressores ocorreram 

concomitantemente. Sem a resistência necessária, o sujeito é levado a um estado de 

exaustão física e psicológica, com o reaparecimento dos sintomas da primeira fase em uma 

magnitude muito superior (Lipp, 1996; Lipp, 2004). 

Segundo Leka, Griffiths e Cox (2003), o estresse ocupacional pode ser definido 

como a resposta das pessoas frente a situações no trabalho que envolvem demandas e 

pressões superiores a seus conhecimentos e habilidades para lidar com elas. Pode ocorrer 

nas mais variadas situações do ambiente ocupacional e é agravada quando os profissionais 

percebem ter pouco apoio dos supervisores e colegas de trabalho ou pouco controle sobre a 

sua atividade. Esses autores apontam que as pressões são inevitáveis nas demandas 
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provenientes do ambiente de trabalho. A pressão é algo que, em níveis adequados, mantém 

o trabalhador alerta, motivado e disponível para trabalhar e aprender. No entanto, quando a 

pressão se torna excessiva ou impossível de ser controlada, ela resulta em estresse, que 

prejudica não só a saúde do trabalhador, mas o desempenho da empresa.  

Juntamente com os profissionais de educação, os profissionais de saúde têm sofrido 

grande impacto das condições de trabalho sobre suas vidas, sendo muito estudados em 

pesquisas sobre estresse laboral. Tal fator é devido ao contato pessoal e emocional 

constante com pessoas necessitadas, que exige desses trabalhadores colocarem as 

necessidades dos outros em primeiro lugar (Benevides-Pereira, 2002; Maslach, 2005). 

A sobrecarga é considerada por Maslach (2005) como o melhor preditor da dimensão 

da exaustão da síndrome de burnout. Segundo essa autora, essa síndrome é resultante de 

uma exposição recorrente a estressores interpessoais crônicos. A síndrome de burnout 

apresenta três dimensões: exaustão, constituída por uma sensação de se sentir esgotado de 

recursos físicos e emocionais; ceticismo ou despersonalização, caracterizada pela reação 

negativa aos usuários e ao serviço, quando a pessoa deixa de prestar atenção a vários 

aspectos do seu trabalho, fazendo o mínimo necessário para cumprir suas tarefas; e 

ineficácia, entendida como uma autopercepção negativa de si mesmo e dos outros, havendo 

sensação de que aquele trabalho não é o certo para si. 

 

Satisfação e sobrecarga de profissionais de saúde mental 

 

Diversos estudos avaliaram a satisfação e/ou a sobrecarga de profissionais de 

serviços de saúde mental. Não foi encontrado nenhum estudo internacional que avaliou a 

variável sobrecarga (burden), somente variáveis relacionadas a esse construto, como 

estresse e burnout. Os tipos de serviço estudados foram: ambulatoriais (Camilo, Bandeira, 

Leal, & Scalon, 2012; Leal, Bandeira, & Azevedo, 2012; Pelisoli, Moreira, & Kristensen, 

2007; Galeazzi, Delmonte, Fakhoury, & Priebe, 2004; Santos & Cardoso, 2010); hospitais 

ou clínicas psiquiátricas (Alves et al., 2012; Santos et al., 2011), em alguns casos, em 

conjunto com o estudo de outros serviços na comunidade (Ishara, Bandeira, & Zuardi, 

2008; Sørgaard, Ryan, Hill, & Dawson 2007; Zuardi, Ishara, & Bandeira, 2011; Ward & 

Cowman, 2007; Rebouças, Abelha, Legay, & Lovisi, 2008; Rabelo & Torres, 2005; Priebe, 

Fakhoury, Hoffmann, & Powell, 2005; Scanlan & Still, 2013); serviços de saúde mental 

oferecidos por universidades (De Marco, Cítero, Moraes & Nogueira-Martins, 2008; 

Baruch, Swarts, Sirkis, Mirecki. & Barak, 2013); hospitais psiquiátricos judiciários 
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(Gallavan & Newman, 2013); serviços de saúde mental em comunidades rurais (Jerrel, 

1983); serviços de saúde mental para veteranos das forças armadas (Salyers, Rollins, 

Kelly, Lysaker, & Williams, 2013); e serviços de saúde mental na comunidade, sem 

especificar quais eram (Oberlander, 1990; Acker, 1999; Johnson et al., 2012; Evans et al., 

2006; Hannigan, Edwards, Coyle, Fothergill, & Burnard, 2000; Nelson, Johnson, & 

Bebbington, 2009; Rossi et al., 2012; Prosser et al., 1997; Prosser et al., 1999). 

 A maioria dos estudos foi realizada com profissionais diversos desses serviços, 

incluindo médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros e 

trabalhadores de nível médio. Um estudo mostrou que assistentes sociais e psicólogos 

estavam mais satisfeitos com o seu trabalho (Baruch et al., 2013). Nelson et al. (2009) 

concluíram que psiquiatras estavam mais satisfeitos e, ao contrário dos resultados da outra 

pesquisa, os assistentes sociais eram os profissionais mais insatisfeitos, o que também foi 

encontrado por mais dois estudos (Priebe et al., 2005; Prosser et al., 1999). De acordo com 

o estudo de Acker (1999), os assistentes sociais que relatavam níveis mais altos de 

satisfação eram aqueles que possuíam mecanismos de apoio adequados. Os enfermeiros 

também foram os profissionais com menores níveis de satisfação em dois estudos (Baruch 

et al., 2013; Prosser et al., 1999), sendo que aqueles que trabalhavam em hospitais 

psiquiátricos e que não escolheram o local onde trabalhavam eram os mais insatisfeitos 

(Ward & Cowman, 2007). De fato, os profissionais que trabalhavam em serviços na 

comunidade encontraram-se mais satisfeitos que os de hospitais psiquiátricos (Nelson et 

al., 2009). Oberlander (1990) encontrou que os profissionais de serviços localizados em 

áreas rurais ou centros regionais possuíam menor satisfação quando comparados aos 

trabalhadores de áreas urbanas. Quanto à sobrecarga, os assistentes sociais e terapeutas 

ocupacionais foram os que apresentaram níveis mais altos (De Marco et al., 2008). 

As variáveis sociodemográficas que estiveram associadas com maior satisfação 

foram: idade maior (Ishara et al., 2008; Jerrell, 1983), maior renda (Santos et al., 2011; 

Jerrel, 1983; Scanlan & Still, 2013) e ser do sexo feminino (Jerrel, 1983). Nelson et al. 

(2009) encontraram níveis mais baixos de satisfação em grupos étnicos miscigenados e 

negros. A variável nível educacional apresentou discrepância entre alguns estudos. Duas 

pesquisas encontraram que o menor nível educacional estava associado a níveis mais altos 

de satisfação (Ishara et al., 2008; Rebouças et al., 2008) e um estudo encontrou que pós-

graduados estavam mais satisfeitos (Jerrel, 1983). No entanto, Santos et al. (2011) 

concluíram que os profissionais que possuíam ensino fundamental e os pós-graduados 

eram os mais satisfeitos. As variáveis sociodemográficas que estiveram associadas com 
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maior sobrecarga foram ser do sexo masculino (Alves et al., 2012) e ter menos idade (De 

Marco et al., 2008). 

As variáveis referentes às condições de trabalho associadas com a maior satisfação 

foram: possuir um trabalho cognitivamente estimulante (Scanlan & Still, 2013); menor 

número de horas de trabalho por semana (De Marco et al., 2008; Nelson et al., 2009); 

trabalhar durante o dia (Ishara et al., 2008); possuir apoio social e dos colegas de trabalho 

(Jerrel, 1983; Scanlan & Still, 2013); sentir-se valorizado no trabalho (Evans et al., 2006); 

ter número moderado de casos ou demandas moderadas de trabalho (Jerrel, 1983; Evans et 

al., 2006); possuir maior liberdade na tomada de decisões (Evans et al., 2006); trabalhar em 

funções de gestão; trabalhar com pessoas (Prosser et al., 1997); tratar pessoas em crises ou 

por curtos períodos (Jerrel, 1983); baixo turnover (Scanlan & Still, 2013); e trabalhar em 

serviços de saúde mental de veteranos das forças armadas (Salyers et al., 2013). O fator 

tempo de experiência apresentou diferenças entre os estudos, pois enquanto três pesquisas 

relataram que a maior satisfação estava relacionada com maior tempo de experiência 

(Ishara et al., 2008; Jerrell, 1983; Nelson et al., 2009), dois estudos obtiveram resultados 

contrários (De Marco et al., 2008; Pelisoli et al.,2007). 

A comparação entre esses estudos é difícil devido ao fato de terem utilizado 

instrumentos e critérios diferentes para a avaliação dos construtos. Os estudos nacionais 

apresentaram maior concordância no uso dos mesmos instrumentos para avaliar a 

satisfação e a sobrecarga. A maioria desses estudos (Pelisoli et al., 2007; Rebouças et al., 

2008; Ishara et al., 2008; Santos et al., 2010; Camilo et al., 2012; Zuardi et al., 2011; Leal 

et al., 2012) utilizou as escalas SATIS-BR e/ou IMPACTO-BR, adaptadas e validadas no 

contexto nacional por Bandeira, Pitta e Mercier (1999, 2000). Esses estudos concluíram 

que os trabalhadores apresentaram um nível de satisfação global que variou entre 3,23 

(Santos & Cardoso, 2010) e 4,05 (Camilo et al., 2012) em uma escala que varia de 1 a 5. 

Portanto, a média dos escores dos profissionais encontra-se entre a “indiferença” e a 

“satisfação”. A subescala que apresentou o maior nível de satisfação em todas as 

pesquisas, exceto na de Leal et al. (2012), foi a de relacionamento com os colegas da 

equipe de serviço. As subescalas que apresentaram níveis mais baixos foram as de 

condições de trabalho e/ou participação nos serviços em todos os estudos. 

A avaliação da sobrecarga obteve resultados que variaram de níveis correspondentes 

de 2,59 (Zuardi et al., 2011) a 1,33 (Pelisoli et al., 2007), em uma escala que varia de 1 a 5, 

indicando baixos níveis de sobrecarga. Dentre as subescalas, a que obteve o maior grau de 

sobrecarga foi a que avalia as repercussões emocionais do trabalho, exceto no estudo de 
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Leal et al. (2012). Em todas as pesquisas, a subescala que obteve índices mais baixos de 

sobrecarga foi a que avalia a saúde física e mental dos trabalhadores. Leal et al. (2012) 

justificam que as discrepâncias de seu estudo em relação aos dados das outras pesquisas, 

tanto no grau de satisfação quanto no de sobrecarga, podem ser resultado da mudança de 

ambiente do serviço avaliado. Segundo as autoras, esse local passou por melhorias em sua 

infraestrutura, o que pode ter resultado em respostas mais positivas dos profissionais. 

 

Estudos sobre a satisfação e sobrecarga de profissionais de residências terapêuticas 

  

Após a realização de uma busca de artigos sobre a satisfação e a sobrecarga de 

trabalhadores de serviços residenciais para pacientes psiquiátricos, foram encontrados três 

estudos internacionais e um estudo nacional relacionados a essa temática. O estudo 

nacional (Rebouças et al., 2007) foi o único que avaliou a satisfação e a sobrecarga de 

profissionais de serviços residenciais para pacientes psiquiátricos, enquanto os estudos 

internacionais avaliaram somente a satisfação de profissionais da equipe de serviços 

residenciais (Van Humbeeck et al., 2004; Pedrini et al., 2009; Gigantesco et al., 2003). 

Esses estudos serão descritos a seguir. 

O estudo de Van Humbeeck et al. (2004) foi realizado na região de Flandres, 

Bélgica, com 52 cuidadores profissionais, incluindo enfermeiros, assistentes de 

enfermagem e educadores, em um serviço denominado pelos autores como sheltered-living 

houses, nas quais os moradores vivem de forma independente na comunidade e recebem o 

apoio de profissionais em várias atividades do dia a dia. Esse estudo visou a investigar, 

entre outros aspectos, a satisfação no trabalho e o burnout. Foi utilizada a VEVAK, uma 

escala validada, que contém 55 itens e nove subescalas. Essas subescalas avaliam a clareza 

dos objetivos, as competências, a carga de trabalho, as relações com os colegas, o salário, a 

tensão e o envolvimento pessoal, a satisfação no trabalho e o burnout. Além disso, o 

Maslach Burnout Inventory (MBI) também foi utilizado na avaliação do burnout. Esse 

instrumento foi adaptado para o holandês e validado em estudos prévios. O MBI contém 

20 itens e três subescalas que avaliam: exaustão emocional, despersonalização e realização 

pessoal. Os resultados indicaram que os participantes tinham objetivos e competências 

claras e bom relacionamento com seus colegas de trabalho. Além disso, estavam 

razoavelmente satisfeitos com seu trabalho e classificaram como moderados o 

envolvimento com o trabalho, a carga de trabalho, a tensão pessoal e a satisfação com os 

salários. Quanto ao burnout, tanto na subescala da VEVAK quanto no MBI, os 
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profissionais não atingiram os critérios adotados na pesquisa para a caracterização do 

burnout. Apesar disso, apresentaram níveis moderados nas subescalas de exaustão 

emocional e despersonalização e escores que indicam baixa realização pessoal na 

subescala que avalia essa dimensão. 

A pesquisa de Pedrini et al. (2009) avaliou uma amostra de 202 trabalhadores de 

instalações residenciais não hospitalares para pacientes psiquiátricos, incluindo 

enfermeiros, assistentes de enfermagem e educadores, no norte da Itália. O objetivo foi 

investigar o burnout e identificar os fatores de risco no trabalho que poderiam contribuir 

para o desenvolvimento dessa síndrome. Para identificar o burnout, foi utilizado o MBI, 

adaptado e validado na Itália, com os mesmos fatores da pesquisa já descrita. Os riscos no 

trabalho foram avaliados por cinco subescalas do Job Diagnostic Survey. Tais subescalas 

são: feedback sobre os resultados, autonomia e significância, e variedade e identidade das 

tarefas. Ainda para avaliar o trabalho, os participantes também responderam, em escala 

Likert de três pontos, quatro questões sobre: a carga de trabalho, a correspondência de seu 

trabalho com suas aspirações, o relacionamento com seus colegas de trabalho e o apoio de 

coordenadores. Os resultados indicaram escores moderados em todas as subescalas do Job 

Diagnostic Survey. Apesar disso, a maioria dos participantes apresentou baixos escores 

em: significância e variedade da tarefa (70% e 54%, respectivamente) e autonomia (69%). 

A maioria também declarou que existe completa correspondência do trabalho com as suas 

aspirações profissionais (57%); que a carga de trabalho é definida como moderada (51%); 

que possuem relações positivas com a equipe (61%); e que veem o suporte dos 

coordenadores como forte ou neutro (73%). Os resultados obtidos pelo MBI indicaram que 

apenas 3% atingiram os níveis adotados pela pesquisa em todas as três subescalas, 50% em 

duas subescalas e 48% em nenhuma. 

A investigação conduzida por Gigantesco et al. (2003) em Roma, na Itália, foi 

realizada com 196 profissionais de hospitais gerais, instalações residenciais para pacientes 

psiquiátricos e ambulatórios. O objetivo foi avaliar a satisfação no trabalho desses 

profissionais, juntamente com o exame de variáveis sociodemográficas e de condições de 

trabalho, que pudessem estar associadas à satisfação. O instrumento utilizado foi 

construído especificamente para a aferição da satisfação no trabalho em profissionais de 

saúde mental, com bons índices de validade e fidedignidade. Nessa escala, o agrupamento 

dos itens estava distribuído em três fatores: funcionamento do serviço, papel do 

profissional e competência da gerência. Os resultados mostraram que os participantes 

estavam particularmente insatisfeitos com as prospecções de carreira, pagamentos, falta de 
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liberdade na tomada de decisões e disponibilidade de informações. Os resultados 

estratificados por variáveis sociodemográficas demonstraram que apenas 24,1% dos 

profissionais de instalações residenciais estavam satisfeitos com seu trabalho. 

A pesquisa conduzida por Rebouças et al. (2007) foi realizada em uma instituição 

que era um antigo hospital psiquiátrico, no qual foram criadas moradias não hospitalares 

para a população de internos após o fechamento do hospital. O estudo foi realizado com 

321 profissionais dessa instituição, de níveis médio e superior e com diferentes cargos, 

como cuidador, assistente social, enfermeiro, psicólogo, auxiliar de enfermagem, recreador 

e motorista, entre outros e visou a avaliar a satisfação e a sobrecarga desses profissionais. 

Os instrumentos utilizados apresentavam bons índices de validade e fidedignidade e foram: 

SATIS-BR, dividida em quatro fatores, a saber: Qualidade dos Serviços Oferecidos aos 

Pacientes, Participação da Equipe no Serviço, Condições de Trabalho e Relacionamento no 

Serviço; e IMPACTO-BR, dividida em três fatores, os quais são: Efeitos Sobre a Saúde 

Física e Mental, Efeitos no Funcionamento da Equipe e Sentimento de Estar 

Sobrecarregado. As alternativas de resposta são distribuídas em escalas Likert com 5 

pontos. Os resultados encontrados foram escores moderados de satisfação, na escala global 

(3,29) e nas subescalas (entre 3,79 e 3,01) e baixos escores de sobrecarga, global (1,64) e 

nas subescalas (entre 1,64 e 2,02). Tais resultados não foram divulgados por profissão, o 

que impede a obtenção de informações acerca dos cuidadores. Apesar disso, os 

profissionais que atuavam no programa de residências terapêuticas foram os que 

apresentaram maior satisfação. As autoras concluíram que isso se deve ao fato de se tratar 

de um programa novo na época do estudo; portanto, a equipe deveria estar mais motivada 

com o trabalho no serviço. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

  

O objetivo geral do presente trabalho consistiu em investigar a satisfação e a 

sobrecarga de profissionais cuidadores que atuam em Serviços Residenciais Terapêuticos. 

 

Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos foram: 

1. Avaliar o grau de satisfação dos profissionais, global e nos seguintes domínios: 

qualidade dos serviços oferecidos, condições de trabalho, participação nas decisões do 

serviço e relacionamento com colegas e supervisores. 

 2. Avaliar o grau de sobrecarga global dos profissionais e seu impacto nos seguintes 

domínios: saúde física e mental, funcionamento da equipe e sentimento de estar 

sobrecarregado. 

3. Verificar se existe uma correlação entre o grau de sobrecarga e o grau de 

satisfação dos profissionais. 

4. Verificar quais são os fatores sociodemográficos e de condições de trabalho que 

possam estar associados à satisfação e à sobrecarga dos profissionais. 
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MÉTODO 

 

Delineamento 

 

O presente estudo consistiu em uma Pesquisa de Levantamento (Survey), definida 

por Selltiz et al. (1987) como aquela que avalia a distribuição de variáveis e das relações 

entre elas, tal como ocorrem em situações naturais. Foi utilizado o delineamento mais 

simples desse tipo de pesquisa, cujo objetivo é “investigar a incidência e distribuição de 

características ou relação entre características” (Selltiz et al., 1987, p. 50). Na presente 

pesquisa, não foi realizado o cálculo da incidência, somente da distribuição das 

características da amostra, que foram os níveis de satisfação e de sobrecarga de 

profissionais cuidadores dos serviços de residências terapêuticas, juntamente com as suas 

condições de trabalho. Nas Pesquisas de Levantamento, o pesquisador deve se preocupar 

em estudar amostras que sejam representativas da sua população-alvo ou toda a população-

alvo e utilizar instrumentos padronizados para avaliar as características que deverão ser 

estudadas (Selltiz et al., 1987). Na presente pesquisa, tais condições foram respeitadas com 

a aplicação de questionários padronizados em todos os profissionais cuidadores de SRTs. 

Foi utilizado, também, um segundo delineamento básico de Pesquisas de 

Levantamento, denominado Comparação com o Grupo Estático, o qual compara dois ou 

mais grupos naturais. Pesquisas que utilizam esse tipo de delineamento constituem um 

estudo do tipo correlacional, no qual não há manipulação de variáveis, nem o 

estabelecimento de relações causais entre elas, somente a observação de como variáveis 

que ocorrem naturalmente estão relacionadas (Selltiz et al., 1987). No presente estudo, 

foram comparados os níveis de satisfação e sobrecarga de dois ou mais subgrupos de 

cuidadores da amostra, definidos a partir de categorias de variáveis sociodemográficas, tais 

como gênero e nível de escolaridade, e de condições de trabalho, como horas trabalhadas e 

turno. Nos dois tipos de delineamento adotados, a coleta de dados deve ser realizada em 

um único intervalo de tempo (Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et al., 1987). Neste 

estudo, a coleta de dados de satisfação e sobrecarga dos profissionais foi realizada por 

meio de uma única entrevista com cada um dos sujeitos. 

Este estudo ainda se caracteriza como uma Pesquisa Avaliativa do tipo Somativa, a 

qual consiste na avaliação dos resultados de serviços, programas ou intervenções, com o 

objetivo de avaliar seus efeitos (Selltiz et al. 1987). Para o bom funcionamento de um 

serviço de saúde mental e um atendimento adequado aos pacientes, é importante que os 
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profissionais desse serviço estejam satisfeitos com relação à qualidade dos cuidados 

prestados, às características de trabalho, ao relacionamento com colegas e supervisores e à 

participação da equipe no serviço, e que não estejam sobrecarregados física e mentalmente 

com as condições do serviço, uma vez que esses profissionais são o principal recurso no 

tratamento dos pacientes psiquiátricos. A satisfação e a baixa sobrecarga dos profissionais 

de saúde mental constituem-se como bons indicadores da qualidade dos serviços, devendo 

ser, portanto, utilizadas em pesquisas avaliativas do tipo somativa (Rebouças et al., 2007).  

 

Descrição do local da pesquisa 

 

Este estudo foi realizado em SRTs localizados no município de Barbacena, Minas 

Gerais. Essa cidade é reconhecida pela grande quantidade de SRTs em relação ao número 

de habitantes, pois nesse município havia 30 residências terapêuticas até o momento em 

que este estudo foi realizado, as quais funcionavam em horário integral e possuíam de um a 

oito moradores. Essas casas funcionam como residências convencionais, pois seu 

mobiliário é funcional e possui tudo o que uma moradia comum pode ter, em termos de 

móveis e eletrodomésticos. 

No momento da coleta de dados, existiam 122 profissionais cuidadores, sendo que 

todos eles possuíam, no mínimo, 25 anos de idade e nível de escolaridade correspondente 

ao ensino médio completo. Somente quatro moradias possuíam um ou dois moradores e 

não possuíam cuidadores. As outras residências possuíam quatro cuidadores, que se 

revezavam trabalhando 12 horas e folgando 36. Além de cuidadores, algumas residências 

ainda possuíam pessoas que fazem os serviços gerais. Todos os profissionais das 

residências terapêuticas passavam por reuniões mensais com a técnica de referência para 

que pudessem discutir assuntos referentes à moradia. Trimestralmente, essas reuniões 

ocorriam com a presença dos moradores. Além disso, todo mês, os cuidadores passavam 

por reuniões temáticas mediante um programa de desenvolvimento chamado educação 

permanente, no qual eram discutidos temas relativos à teoria e prática na saúde mental.  

Ao todo, durante o estudo, eram 163 moradores nos SRTs com diagnósticos 

variados, como alcoolismo, esquizofrenia, transtorno bipolar e deficiência mental. Todos 

os usuários do serviço estiveram internados por longos períodos em hospitais psiquiátricos 

ou não possuíam qualquer familiar que pudesse auxiliá-los em tarefas do dia a dia. 

Portanto, a relação dos moradores com familiares era pequena ou inexistente. Todos os 

moradores, além de receberem um salário mínimo, oriundo do Benefício de Prestação 
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Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS), também recebiam o valor 

do auxílio concedido aos beneficiários do Programa de Volta para Casa.  

As residências de Barbacena apresentam uma particularidade, pois a tipificação entre 

SRTs do tipo I e do tipo II não ocorre nesse lugar. Isso se deve ao fato de que, quando 

foram estabelecidas as diferenças entre residências dos tipos I e II, pela Portaria 

3.090/2011 (Ministério da Saúde, 2011b), os SRTs de Barbacena já possuíam mais de dez 

anos de funcionamento e, portanto, poderia ser prejudicial para os moradores serem 

remanejados para outras residências. Nesse município, residentes que necessitam de mais 

cuidados e se encaixariam em um SRT tipo II recebem os cuidados que necessitam em 

residências mistas, onde também residem indivíduos que se encaixariam em SRTs tipo I. 

 

População-alvo 

 

A população-alvo do presente estudo constituiu-se por todos os profissionais 

cuidadores dos SRTs da cidade de Barbacena e que atendiam aos critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão dessa população-alvo foram: cuidadores de ambos os 

sexos, que tinham, no mínimo, seis meses de experiência e trabalhavam em residências que 

possuíam, pelo menos, um ano de funcionamento. Foram excluídos profissionais que 

estavam de férias ou de licença médica no período de coleta de dados ou que trabalhavam 

no regime de cuidador substituto. 

É importante explicar alguns desses critérios. Os cuidadores, após selecionados, 

passam por um período de três meses como cuidadores substitutos; ou seja, trabalham em 

residências substituindo outros cuidadores em períodos de férias, licenças ou faltas, 

podendo trabalhar em várias residências em um único mês. Após esse período, eles podem 

continuar como cuidadores substitutos ou trabalham regularmente em alguma RT. Dessa 

forma, os trabalhadores com menos tempo de experiência e que atuam como cuidadores 

substitutos poderiam ter dificuldades para responderem sobre aspectos do serviço que não 

tinham muito contato, como, por exemplo, as relações com equipe e com os moradores, 

uma vez que cada residência tem seu funcionamento próprio. Foram excluídos, também, 

aqueles que trabalhavam em residências com menos de um ano de funcionamento, pois, na 

implantação de uma RT, existem alguns problemas que se resolverão com o tempo, como a 

falta de alguns itens de mobiliário, a melhora na ressocialização de alguns moradores etc. 

Esses fatores poderiam enviesar os resultados obtidos no estudo, pois são aspectos que, 

geralmente, são modificados com o tempo. 
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No período da coleta de dados, o Serviço de Residências Terapêuticas de Barbacena 

possuía 122 cuidadores, distribuídos em 26 das 30 residências. Foram eliminados 54 

cuidadores da lista de população-alvo pelos seguintes motivos: 20 atuavam em residências 

novas; 14 eram cuidadores substitutos; oito estavam em residências antigas, mas possuíam 

menos de seis meses de experiência; sete estavam de licença ou de férias; dois foram 

demitidos durante o estudo; dois saíram de residências antigas e foram para residências 

novas durante o estudo. Portanto, 68 cuidadores preencheram os critérios de inclusão e 

exclusão. 

 

Amostra 

 

Segundo Selltiz et al. (1987), uma Pesquisa de Levantamento deve utilizar toda ou 

uma parte representativa da população-alvo. A utilização de uma parte da população se 

justifica quando esta é muito grande para ser usada de forma integral na verificação do 

problema de pesquisa (Contandrianpoulos, Champagne, Potvin, Denis, & Boyle, 1994). A 

população-alvo do presente trabalho possuía 68 profissionais cuidadores e, portanto, 

poderia ser estudada integralmente. Além disso, a partir do cálculo estatístico realizado 

para definir o tamanho da amostra, era necessário entrevistar 67 sujeitos, para ter um poder 

de amostra de, pelo menos, 85%. Dos 68 sujeitos que compuseram a população-alvo, 

somente um se recusou participar do estudo. 

O tamanho da amostra foi calculado utilizando o software Minitab 14 (versão 

acadêmica), a partir da técnica 1-sample t, utilizado quando desconhecemos a verdadeira 

variância da variável de interesse. Essa técnica leva em conta os seguintes valores: 1) as 

medidas de desvio-padrão (dp) dos escores globais da escala; 2) a diferença esperada na 

amostra estudada em comparação a outros estudos; e 3) o poder da amostra. A partir dos 

estudos com maior número de sujeitos, obteve-se uma diferença de escores da SATIS-BR 

de, aproximadamente, 0,3, com o dp variando entre 0,48 (De Marco et al., 2008) e 0,64 

(Rebouças et al., 2008), sendo o ponto do meio 0,54, observado no estudo de Ishara et al. 

(2008). Considerando os escores da IMPACTO-BR (escala de sobrecarga), obteve-se uma 

diferença de escore de, aproximadamente, 0,1, com dp variando de 0,53 a 0,62. De forma a 

atender aos resultados obtidos com as duas escalas nos três estudos com maior número de 

sujeitos, adotou-se 0,2 como valor da diferença, obtido por meio da média entre as 

diferenças observadas na SATIS-BR e na escala IMPACTO-BR. Como valor do desvio-

padrão, adotou-se o valor de 0,54, que se situa no meio do obtido entre os três estudos para 
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a SATIS-BR e está dentro da faixa de desvio-padrão da IMPACTO-BR, que é entre 0,53 e 

0,62. A partir dessas informações, obteve-se o valor de n=67, admitindo um poder de, pelo 

menos, 85%, conforme utilizado por estudos anteriores. 

 

Instrumentos de medida 

 

A avaliação dos profissionais cuidadores foi realizada mediante a utilização de três 

instrumentos: um questionário sociodemográfico e de condições de trabalho e duas escalas 

de medida. As escalas utilizadas foram a Escala de Avaliação da Satisfação dos da Equipe 

Técnica com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR), utilizada para avaliar a satisfação 

e a Escala de Avaliação do Impacto do Trabalho em Serviços de Saúde Mental 

(IMPACTO-BR), para a avaliação da sobrecarga. Ambas as escalas foram adaptadas e 

validadas no contexto brasileiro por Bandeira et al. (1999, 2000). A descrição dos 

instrumentos e os dados relativos às suas qualidades psicométricas de validade e 

fidedignidade encontram-se a seguir. 

 

Escala de Avaliação da Satisfação da Equipe Técnica com os Serviços de Saúde 

Mental (SATIS-BR) – versão abreviada: Esta escala contém 35 questões, com 32 itens 

quantitativos relativos à escala propriamente dita, agrupados em quatro subescalas, sendo 

dois itens pertencentes somente à escala global e três questões abertas (ANEXO A). Cada 

um dos itens contém opções de respostas em escala Likert de cinco pontos. A primeira 

subescala é denominada Qualidade dos Serviços Oferecidos aos Pacientes e possui dez 

itens que avaliam a satisfação da equipe sobre aspectos relativos ao tratamento e aos 

cuidados oferecidos, ao modo como a equipe lida com os pacientes, à adequação dos 

serviços, à quantidade de informação sobre a doença e o tratamento fornecido aos 

pacientes, ao grau de competência profissional dos membros da equipe e à compreensão 

dos problemas e expectativas dos pacientes pelos profissionais. A segunda subescala, 

chamada Participação da Equipe no Serviço, possui sete questões referentes à satisfação da 

equipe quanto ao seu grau de responsabilidade, à sua expectativa em conseguir promoções, 

à expressão de opiniões sobre o serviço e à participação nas decisões, na implantação do 

tratamento, na avaliação do serviço e em discussões profissionais. A terceira subescala 

inclui dez itens e é referida como Condições de Trabalho, tendo como aspectos avaliados a 

satisfação da equipe com: as condições das instalações, o conforto e aparência do serviço, 
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as medidas de segurança e confidencialidade, o clima do ambiente de trabalho, o salário e 

os benefícios recebidos. A quarta subescala é denominada Relacionamento no Serviço e 

possui três questões que avaliam a satisfação do profissional referente ao seu 

relacionamento com os membros da equipe e seus superiores e ao seu grau de autonomia 

no serviço. Além desses itens, o questionário ainda contém três questões abertas referentes 

aos fatores mais e menos apreciados no serviço e de que forma o serviço poderia ser 

melhorado (Bandeira et al., 2000). 

A SATIS-BR apresenta qualidades psicométricas de validade e fidedignidade 

adequadas. Quanto à fidedignidade, os resultados obtidos demonstraram que a escala 

global possui elevada consistência interna (α=0,89), que se situa no limite extremo da faixa 

considerada ideal para essa forma de avaliação, que é entre 0,70 e 0,85 (Vallerand, 1989). 

Também, houve elevada consistência interna dos fatores: o primeiro fator obteve valor de 

alfa igual a 0,83, com correlações item-total que variaram de 0,36 a 0,73; o segundo fator 

obteve alfa igual a 0,72 e correlações item-total de 0,17 a 0,70; o terceiro alcançou valor de 

alfa igual a 0,77 e valores que variaram de 0,26 a 0,56 nas correlações item-total; o quarto 

fator apresentou valor de alfa igual a 0,63 e correlações item-total que variaram entre 0,36 

a 0,53 (Bandeira et al., 1999, 2000). A validade de construto foi confirmada, uma vez que 

todos os quatro fatores apresentaram correlações significativas com a escala global (entre 

0,43 e 0,87), sendo tais correlações mais elevadas do que as correlações interfatores (entre 

0,24 e 0,65), o que demonstra que há um construto subjacente comum aos quatro fatores 

(Bandeira et al., 2000). 

 Foi também realizado um estudo de validade convergente da escala. De acordo com 

Pasquali (2003), a validade convergente diz respeito à capacidade de um teste em 

correlacionar-se de forma significativa com outras variáveis, com as quais o construto 

medido pela escala deveria, teoricamente, estar relacionado. Os resultados mostraram que a 

SATIS-BR apresentou correlações significativas negativas com os escores da Escala de 

Avaliação da Sobrecarga dos Profissionais em Serviços de Saúde Mental (IMPACTO-BR) 

(r=-0,38; p<0,01) e, também, foi capaz de diferenciar significativamente dois grupos de 

pessoas, com e sem estresse, avaliados com base no Inventário de Sintomas de Stress de 

Lipp (ISSL) (t=3,96; p<0,001). Os profissionais com menor grau de sobrecarga e níveis 

mais baixos de estresse apresentaram maior grau de satisfação (Bandeira, Ishara & Zuardi, 

2007). 
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Escala de Avaliação do Impacto do Trabalho em Serviços de Saúde Mental 

(IMPACTO-BR) – versão abreviada: Esta escala contém 21 questões, sendo que 18 itens 

quantitativos constituem a escala propriamente dita, que avalia o grau de sobrecarga, 

agrupados em três subescalas. Há, ainda, três questões abertas e complementares (ANEXO 

B). Cada item contém opções de respostas em escala Likert de cinco pontos. A primeira 

subescala, Efeitos Sobre a Saúde Física e Mental, possui cinco itens que se referem aos 

efeitos do trabalho em saúde mental sobre a estabilidade emocional do profissional e sua 

necessidade de procurar ajuda em consequência dos problemas do trabalho. Além disso, há 

questões sobre a frequência de: problemas físicos ressentidos pelo profissional, consultas 

ao médico e uso de medicamentos. A segunda subescala, denominada Efeitos no 

Funcionamento da Equipe, inclui seis itens que se referem a: frequência em que o 

profissional pensa em mudar de campo de trabalho e que outro tipo de trabalho o faria 

sentir mais saudável; afastamentos por doença relacionados ao estresse no trabalho; receio 

em ser agredido no trabalho; e efeito do trabalho na qualidade do sono e na sua saúde 

geral. A terceira subescala, referida como Sentimento de Estar Sobrecarregado, inclui 

cinco itens relativos à sensação de se sentir: frustrado com os resultados do trabalho, 

sobrecarregado pelo contato constante com os pacientes, cansado após o trabalho, e 

deprimido e/ou estressado por trabalhar com pessoas com transtornos psiquiátricos. A 

escala, também, apresenta duas questões adicionais que se referem ao impacto do trabalho 

em saúde mental sobre a vida social do profissional e sobre sua vida familiar. Além desses 

itens, a escala, ainda, apresenta três questões abertas, sendo duas relativas aos fatores que 

resultam em maior e menor sobrecarga no serviço e a terceira sobre o que poderia ser 

modificado no serviço para reduzir a sobrecarga (Bandeira et al., 2000). 

A IMPACTO-BR apresenta qualidades psicométricas de validade e fidedignidade 

adequadas. Quanto à fidedignidade, os resultados obtidos demonstraram que a escala 

global possui elevada consistência interna (α=0,87). Houve, também, elevada consistência 

interna dos fatores: o primeiro fator obteve valor de alfa igual a 0,78, com correlações 

item-total que variaram de 0,27 a 0,77; o segundo fator obteve alfa igual a 0,77 e 

correlações item-total de 0,40 a 0,63; e o terceiro fator apresentou valor de alfa igual a 0,70 

e correlações item-total que variaram entre 0,32 a 0,68. Além disso, todos os três fatores 

apresentaram correlações significativas com a escala global (entre 0,48 e 0,55) (Bandeira et 

al., 1999, 2000). A validade de construto foi avaliada por meio da avaliação da presença de 

um construto comum subjacente aos fatores, que pode ser verificada quando se obtém 

correlações mais elevadas entre cada fator com a escala global do que entre os fatores. 
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Todos os três fatores apresentaram correlações significativas com a escala global (entre 

0,82 e 0,87) mais elevadas do que as correlações interfatores (entre 0,49 e 0,67), o que 

demonstra que a escala possui um construto comum subjacente às subescalas (Bandeira et 

al., 2000). 

 Foi, também, realizado um estudo de validade convergente. A escala apresentou 

correlações significativas com os escores da Escala de Avaliação da Satisfação dos 

Profissionais em Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR) (r=-0,38; p<0,01) e foi capaz de 

diferenciar significativamente os grupos de pessoas com e sem estresse avaliados com base 

no ISSL (t=9,79; p<0,001). O grupo de profissionais sem estresse apresentou menor grau 

de sobrecarga e maior grau de satisfação com o trabalho (Bandeira et al., 2007). 

 

Questionário sociodemográfico e de condições de trabalho: Este instrumento 

avalia as características sociodemográficas e as condições de trabalho dos profissionais 

cuidadores, tais como idade, data de nascimento, sexo, estado civil e escolaridade, dentre 

outros (ANEXO C). Avalia, também, as características do trabalho que não são abordadas 

pelos instrumentos já descritos, tais como presença de outro trabalho, número de faltas no 

ano, quantos moradores há na casa em que trabalha, grau de dependência dos moradores e 

se gostaria de trabalhar em outra residência, entre outras. Contém, ainda, algumas questões 

abertas sobre: quais os comportamentos dos moradores que mais lhes incomodam; quais as 

atividades são executadas com os moradores; e se há dificuldades no trabalho de cuidador 

que não foram incluídas nas questões fechadas do questionário. Este questionário foi 

elaborado no LAPSAM da UFSJ e testado em um estudo piloto para verificar a adequação 

e a facilidade de compreensão pela população-alvo estudada para ser aplicado na pesquisa, 

segundo recomendações de Günther (1999). 

 

Procedimento de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador e por um estagiário de pesquisa, 

previamente treinado, do curso de graduação em Psicologia da UFSJ. O treinamento 

incluiu três etapas. Na primeira etapa, o estagiário recebeu informações relativas ao tema 

do estudo e aos instrumentos utilizados para a coleta de dados por meio de discussões com 

o pesquisador baseadas em textos da temática desta pesquisa. Na segunda etapa, o 

estagiário foi treinado a aplicar os instrumentos de medida por meio de entrevistas 

realizadas com pessoas que não foram sujeitos da pesquisa. Na terceira etapa, o mestrando 
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e o estagiário foram a campo, para que o estagiário fosse observado e orientado quanto à 

aplicação dos instrumentos em dois profissionais cuidadores, com o objetivo de garantir a 

qualidade e a padronização da coleta de dados. 

A aplicação dos instrumentos foi individualizada mediante entrevistas estruturadas 

com os cuidadores, nas quais os entrevistados leram as questões das escalas de medida e do 

questionário sociodemográfico e de condições do trabalho. Foi necessário deixar com que 

os próprios cuidadores respondessem em silêncio os instrumentos de medida, para garantir 

o sigilo das informações obtidas e para que a confiabilidade das respostas não ficasse 

comprometida, uma vez que as entrevistas foram realizadas nas RTs onde eles 

trabalhavam. Durante as entrevistas, o mestrando ou o estagiário ficavam ao lado dos 

cuidadores, para esclarecer quaisquer dúvidas ou pedir que eles respondessem alguma 

questão que tivessem pulado. Tais entrevistas foram previamente agendadas por telefone 

ou durante as reuniões mensais ou trimestrais.  

A ordem de apresentação dos instrumentos seguiu as recomendações de Günther 

(1999). Segundo essas recomendações, as escalas referentes aos temas mencionados ao 

sujeito no primeiro contato com o pesquisador devem ser aplicadas logo no início da 

entrevista, uma vez que é a temática para a qual os participantes já estão preparados e 

interessados em responder. Portanto, a SATIS-BR e a IMPACTO-BR foram os primeiros 

instrumentos aplicados. Günther (1999), ainda, destaca que os dados sociodemográficos ou 

que tenham caráter pessoal devem ser avaliados ao final da entrevista, após o 

estabelecimento do interesse e da confiança dos participantes, que já terão respondido os 

itens das escalas. Tal procedimento evita um possível desconforto por parte dos 

respondentes com relação a aspectos mais pessoais, presentes no questionário 

sociodemográfico (por exemplo, renda e nível de escolaridade, entre outros), o que 

favorece respostas mais autênticas por parte deles, visto que já estarão mais familiarizados 

com o entrevistador e, portanto, mais confortáveis em responder. Assim, o questionário 

sociodemográfico e de condições do trabalho foi aplicado ao final da entrevista. 

 

Análise de dados  

 

Os dados foram analisados por meio do programa estatístico Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), versão 13.0. As seguintes análises estatísticas foram realizadas, 

adotando-se o nível de significância p<0,05: 
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1. Análise da normalidade dos dados, por meio do teste Kolmogorov-Sminorv, de forma a 

definir se as análises posteriores seriam realizadas por meio da estatística paramétrica ou 

não paramétrica.  

2. Análises de estatística descritiva, realizadas pelo cálculo de médias, desvios-padrão e 

porcentagens, para descrever a amostra e os escores globais e das subescalas dos 

instrumentos utilizados para avaliar a satisfação (SATIS-BR) e a sobrecarga (IMPACTO-

BR) dos profissionais. 

3. Análise da correlação linear de Spearman, entre os escores globais da SATIS-BR e da 

IMPACTO-BR, para verificar a relação entre o grau de satisfação e de sobrecarga dos 

profissionais. 

4. Análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas e teste post hoc de Bonferroni, 

para verificar se houve diferenças estatisticamente significativas entre as médias das quatro 

subescalas da SATIS-BR, visando a identificar em quais domínios os profissionais 

apresentavam maior satisfação. Análise de variância de postos, por meio do teste não 

paramétrico de Friedman, e cálculo da diferença mínima significativa, das três subescalas 

da IMPACTO-BR, de forma a identificar em quais fatores os cuidadores apresentavam 

menor sobrecarga. 

5.  Análises de estatística univariada, para que fossem identificadas as variáveis 

sociodemográficas e das condições de trabalho, que foram, posteriormente, incluídas na 

análise multivariada. Para o escore global da escala de satisfação, foram utilizados: o 

coeficiente de correlação linear de Pearson, para variáveis contínuas; o teste t de Student 

para amostras independentes, quando a comparação foi feita entre as médias de dois 

grupos. Para o escore global da escala de sobrecarga, foram utilizados: a correlação de 

Spearman, para variáveis contínuas, e o teste de Mann Whitney para médias de dois 

grupos. 

6. Dois modelos de análise multivariada de regressão linear múltipla, visando a identificar 

os principais fatores associados às duas variáveis dependentes (VD). Foi feita uma análise 

de regressão para a VD 1: satisfação, avaliada pelo escore global da SATIS-BR, e uma 

segunda análise de regressão para a VD 2: sobrecarga, avaliada pelo escore global da 

IMPACTO-BR. 

As variáveis independentes foram obtidas a partir do questionário sociodemográfico 

e de condições de trabalho. Foram utilizadas, na análise multivariada, as variáveis 
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identificadas como significativas nas análises univariadas (p<0,05) e as que não foram 

significativas, mas apresentaram p≤0,25, de acordo com as recomendações de Hosmer e 

Lemeshow (2000). Segundo esses autores, variáveis não significativas, que apresentam 

p≤0,25 na análise univariada, podem se tornar significativas na análise de regressão linear 

múltipla.  

 

Considerações éticas 

 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da UFSJ (protocolo 030/2014) (ANEXO E). Ele, também, foi aprovado 

pela Coordenadoria de Residências Terapêuticas do município de Barbacena. A coleta de 

dados se deu por meio de entrevistas com aplicação de escalas de medida de acordo com os 

parâmetros éticos. As entrevistas foram realizadas após a leitura e a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, indicando que os profissionais concordaram em 

participar do estudo.  

Todos os participantes foram informados acerca dos objetivos e procedimentos do 

estudo, assim como da duração aproximada da entrevista. Foram informados, ainda, de que 

não existiam respostas certas ou erradas às questões dos instrumentos de medida e que eles 

deveriam responder de maneira sincera. Foi informado aos entrevistados que sua 

participação na pesquisa não ocasionaria riscos ou desconfortos, que não haveria quaisquer 

prejuízos no seu trabalho e que eles poderiam desistir a qualquer momento. Foi 

assegurado, também, que as informações fornecidas por eles eram sigilosas e que, em 

nenhum momento, a sua identidade seria revelada, uma vez que os resultados seriam 

informados a partir dos dados do grupo. A cada participante, foi oferecido um número de 

telefone da equipe de pesquisa, para que ele pudesse entrar em contato, em caso de ter 

alguma dúvida ou para obter conhecimento sobre o desenvolvimento da pesquisa. 
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RESULTADOS 

 

Serão apresentados, em primeiro lugar, os resultados da análise de normalidade da 

amostra e das analises estatísticas descritivas das características da amostra de 

profissionais cuidadores, bem como dos escores das escalas SATIS-BR e IMPACTO-BR. 

Em segundo lugar, serão descritos os resultados das análises univariadas das subescalas da 

SATIS-BR e da IMPACTO-BR em relação às variáveis sociodemográficas e de condições 

de trabalho dos profissionais, a fim de identificar as variáveis a serem incluídas nos 

modelos de regressão linear múltipla. Por fim, serão apresentados os resultados das 

análises multivariadas dos fatores associados à satisfação e à sobrecarga no trabalho. 

 

Normalidade da amostra 

  

Para determinar se as análises estatísticas seriam feitas a partir de testes paramétricos 

ou não paramétricos, os escores globais e das subescalas da SATIS-BR e da IMPACTO-

BR foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Sminorv. De acordo com os 

resultados desse teste, dados que possuírem valor de p>0,05 deverão ser analisados por 

meio de técnicas estatísticas paramétricas. 

Os resultados da escala IMPACTO-BR não indicaram uma distribuição normal dos 

escores, tanto no que se refere aos dados das subescalas (subescala 1, K-S=2,05, p=0,00; 

subescala 2, K-S=1,35, p=0,05; subescala 3, K-S=1,55, p=0,01) quanto da escala global 

(K-S=1,43, p=0,03). Esses dados serão, portanto, analisados por técnicas não paramétricas. 

Quanto aos escores da escala SATIS-BR, os resultados demonstraram uma 

distribuição normal para os dados do escore global de satisfação (K-S=0,52, p=0,94) e para 

três de suas subescalas (subescala 1, K-S=1,04, p=0,22; subescala 2, K-S=1,24, p=0,08; 

subescala 3, K-S=0,78, p=0,57). Os resultados do fator 4 (K-S=1,59, p=0,01) indicaram 

que os escores não possuíam distribuição normal. Portanto, as análises envolvendo o 

escore global de satisfação foram realizadas por técnicas paramétricas e as análises que 

envolvem a subescala 4 da SATIS-BR foram realizadas por técnicas adequadas para dados 

não paramétricos.  

 

Descrição da amostra e do serviço 

 

Características sociodemográficas dos profissionais: A Tabela 1 apresenta as 

características sociodemográficas dos cuidadores. A média de idade da amostra era de 

40,35 anos, variando de 26 a 57 anos. Do total de 67 profissionais que participaram deste 
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estudo, a maioria (88,1%) era do sexo feminino. Dos entrevistados, 65,7% eram casados ou 

viviam como casados. A maioria dos profissionais possuía filhos (82,1%), sendo que a 

média do número de filhos era de 1,61, variando de zero a cinco. Essa mesma variação foi 

observada também no número de dependentes, que teve média igual a 1,32. A média do 

número de anos de escolaridade foi de 12,79 anos, sendo que a maioria (85,1%) possuía 

somente o ensino médio completo. Aproximadamente metade dos participantes declarou 

possuir outra fonte de renda (50,7%) além do salário recebido como cuidador, mas 

somente 30,4% relataram ser o principal contribuinte na renda de sua família. A média da 

renda do último mês do grupo familiar dos respondentes foi de R$ 2.897,46, variando de 

R$800,00 a R$8.350,00. A maioria dos profissionais relatou não possuir uma pessoa 

doente em casa (89,6%) e 73,1% indicaram que não possuíam qualquer problema de saúde. 

 

Tabela 1 

Características sociodemográficas dos profissionais, em termos de frequências, 

porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens (%) / 

Médias (DP) 

Idade   40,35 (8,31) 

Sexo 
Feminino 59 88,1% 

Masculino 8 11,9% 

Estado civil 

Solteiro 13 19,4% 

Casado/vivendo como casado 44 65.7% 

Separado/divorciado 7 10,4% 

Viúvo 3 4,5% 

Vive com o companheiro 
Sim 46 31,3% 

Não 21 68.7% 

Tem filhos 
Sim 55 82,1% 

Não 12 17,9% 

Número de filhos   1,61 (1,08) 

Número de dependentes   1,32 (1,29) 

Escolaridade 

Ensino Médio completo 57 85,1% 

Ensino Superior incompleto 6 9,0% 

Ensino Superior completo 4 6,0% 

Anos de escolaridade   12,79 (1,87) 

Outra fonte de renda 
Sim 33 50,7% 

Não 34 49,3% 

Principal contribuinte na renda 

de casa 

Sim 47 70,1% 

Não 20 29,9% 

Valor da renda (R$)   2.897,46 (1751,56) 

Pessoa doente em casa 

Sim  6 9,0% 

Não 60 89,5% 

Sem resposta 1 1,5% 

Problema de saúde 
Sim 18 26,9% 

Não 49 73,1% 
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Características das condições de trabalho dos profissionais: A Tabela 2 apresenta 

os dados referentes às características das condições de trabalho dos cuidadores. Os 

entrevistados trabalhavam nesse serviço, em média, há 66,71 meses, variando de sete a 142 

meses de trabalho. O tempo em que trabalhavam na residência terapêutica onde foram 

entrevistados foi, em média, de 35,41 meses, variando de dois a 132 meses. A média do 

número de residências em que trabalharam foi de 4,59, sendo que o entrevistado que 

executou suas atividades em menor número de residências trabalhou em uma RT e o que 

esteve em um maior número de residências atuou em 20 RTs. Apesar disso, a maioria 

(80,6%) relatou não querer trabalhar em outra RT. Pouco mais da metade (52,2%) dos 

entrevistados utilizava transporte público para chegar ao local de trabalho e 58,2% 

gastavam até 30 minutos para chegar a esse local. A maior parte dos cuidadores trabalhava 

à noite (55,2%) e 44,8% trabalhavam durante o dia, sendo que a média do tempo que 

trabalhavam no turno em que estavam no momento da entrevista era de 55,44 meses, 

variando de três a 140 meses. O número de moradores que estavam sob os cuidados de 

cada profissional variou entre cinco e 12 moradores, sendo a média de 7,53. A maioria dos 

entrevistados considerava o grau de dependência dos moradores como sendo moderado 

(58,2%). Os demais acreditavam que essa dependência era baixa (23,9%), alta (14,9%) e 

nenhuma (1,5%), respectivamente. Quanto ao número de acidentes domésticos ocorridos 

na residência, 41,8% relataram que nunca aconteceram, 25,4% disseram que eles ocorrem 

anualmente e 26,9% que ocorrem em uma base mensal. Os demais disseram que ocorrem 

semanalmente (3%) e diariamente (3%). O número de faltas ao trabalho foi de 0,97, 

variando de nenhuma falta a 11 faltas. Mais da metade dos entrevistados (56,7%) 

acreditava que não recebeu informações suficientes sobre doenças mentais. 

Aproximadamente dois terços dos cuidadores (67,2%) acreditavam que os moradores não 

conseguiriam controlar os comportamentos problemáticos se quisessem. No que diz 

respeito à convivência entre cuidador e morador, todos os participantes (100%) relataram 

que tal convivência é boa ou muito boa. De modo semelhante, 98,5% relataram sentir 

muita satisfação em cuidar dos moradores, sendo que apenas 1,5% da amostra disseram 

sentir apenas um pouco de satisfação. A média do número de atividades realizadas pelos 

cuidadores foi de 12,91 e a média do número de comportamentos problemáticos dos 

moradores que incomodavam os cuidadores foi de 2,50. 
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Tabela 2 

Características das condições de trabalho dos cuidadores, em termos de frequências, 

porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 

Porcentagens (%) / 

Médias (DP) 

Tempo de serviço (em meses)   66,71 (42,79) 

Tempo que trabalha na RT atual 

(em meses) 
  35,41 (35,98) 

Número de RTs que já trabalhou   4,59 (3,74) 

Gostaria de trabalhar em outra 

RT 

Sim 10 14,9% 

Não 54 80,6% 

Transporte para chegar à RT 

Condução própria 12 17,9% 

Condução de familiares   1 1,5% 

Transporte público 35 52,2% 

Caminhada 18 26,9% 

Tempo para chegar até a RT 

0-15 minutos 18 26,9% 

16-30 minutos 21 31,3% 

31-45 minutos 18 26,9% 

46-60 minutos   6 9,0% 

mais que 60 minutos   4 6,0% 

Turno de trabalho 
Dia 30 44,8% 

Noite 37 55,2% 

Tempo que trabalha neste turno 

(em meses) 
  55,44 (43,39) 

Número de moradores   7,53 (1,56) 

Grau de dependência dos 

moradores 

Nenhuma   1 1,5% 

Baixa 16 23,9% 

Moderada 39 58,2% 

Alta 10 14,9% 

Número de acidentes domésticos 

na RT onde trabalha 

Nunca aconteceu 28 41,8% 

Anualmente 17 25,4% 

Mensalmente 18 26,9% 

Semanalmente   2 3,0% 

Diariamente   2 3,0% 

Número de faltas ao trabalho   0,97 (2,28) 

Recebeu informações suficientes 

sobre doenças mentais 

Sim 38 56,7% 

Não 29 43,3% 

Acredita que os moradores 

controlariam os comportamentos 

problemáticos se quisessem 

Sim 22 32,8% 

Não 45 67,2% 

Convivência com os moradores 

Muito ruim   0 0,0% 

Ruim   0 0,0% 

Boa 26 38,8% 

Muito boa 41 61,2% 

Satisfação em cuidar dos 

moradores 

Nenhuma satisfação   0 0,0% 

Um pouco de satisfação   1 1,5% 

Muita satisfação 66 98,5% 

Número de atividades realizadas   12,91 (4,18) 

Número de comportamentos 

problemáticos 
  2,50 (1,80) 

 

A Tabela 3 apresenta as porcentagens das atividades realizadas pelos cuidadores. A 

atividade com maior porcentagem de ocorrência foi ajudar os moradores no controle da 

medicação, sendo apresentada por 98,5% da amostra, seguida por ajuda nas tarefas domésticas, 
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com 92,5% de ocorrência. Várias atividades eram realizadas por mais de três quartos da 

amostra, como: atividades de lazer dentro e fora de casa, cada uma com 85,1% de ocorrência; 

preparo da alimentação, ajuda para o morador tomar banho e se vestir e resolução de conflitos 

com 83,6% de ocorrência cada; ajuda na administração do dinheiro dos moradores (82,1%); e 

ajuda na comunicação com outras pessoas (82,1%). As atividades com menores porcentagens 

de ocorrência foram as de ajudar os moradores com a leitura (23,9%) e com a escrita (20,9%). 

 

Tabela 3  

Porcentagens das atividades realizadas pelos cuidadores 

Atividades realizadas Frequência Porcentagem (%) 

Ajuda em tarefas domésticas 62 92,5% 

Prepara a alimentação  56 83,6% 

Lava as roupas 45 67,2% 

Controla a medicação 66 98,5% 

Pagamento de contas 41 61,2% 

Administração do dinheiro  55 82,1% 

Movimentação pela vizinhança 30 44,8% 

Relações com o comércio 41 61,2% 

Relações com vizinhos 35 52,2% 

Comunicação com outras pessoas  51 76,1% 

Utilização de transporte público  33 49,3% 

Ajuda a tomar banho 56 83,6% 

Ajuda o morador a se vestir/se arrumar 56 83,6% 

Ajuda com a leitura 16 23,9% 

Ajuda com a escrita 14 20,9% 

Resolução de conflitos entre moradores 56 83,6% 

Atividades de lazer dentro de casa 57 85,1% 

Atividades de lazer fora de casa 57 85,1% 

Conserto de coisas 39 58,2% 

Outras atividades 17 30,0% 

 

A Tabela 4 apresenta as porcentagens dos comportamentos problemáticos apresentados 

pelos moradores que incomodavam os cuidadores. O comportamento que incomodava a maior 

porcentagem de cuidadores foi a falta de higiene, que foi apontada por 38,8% da amostra. Em 

seguida, os comportamentos problemáticos que apresentaram maior porcentagem de ocorrência 

foram agressividade verbal e fumar demais, ambos tendo sido relatados por 28,4% da amostra, 

seguido por agressividade física, com 26,9% de ocorrência. Outros comportamentos que se 

destacaram foram os referentes à agitação (19,4%), não ajudar nas tarefas domésticas (17,9%), 

ficar sem energia (11,9%) e recusar a medicação (11,9%). 
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Tabela 4 

Porcentagens dos comportamentos problemáticos que incomodavam os cuidadores 

Comportamentos problemáticos Frequência Porcentagem (%) 

Agressividade física 18 26,9% 

Agressividade verbal 19 28,4% 

Agitação 13 19,4% 

Crises de nervo 5 7,5% 

Falta de higiene 26 38,8% 

Muito dependente 2 3,0% 

Fica sem energia 8 11,9% 

Problemas de sexualidade 6 9,0% 

Pede atenção demais 4 6,0% 

Recusa a medicação 8 11,9% 

Usa drogas 2 3,0% 

Fala sozinho 2 3,0% 

Fica inativo em casa 3 4,5% 

Consumo de bebidas alcoólicas 6 9,0% 

Quebra objetos 2 3,0% 

Foge para a rua 5 7,5% 

Tira a roupa  1 1,5% 

Pede comida na rua 6 9,0% 

Fuma demais 19 28,4% 

Não ajuda nas tarefas domésticas 12 17,9% 

Outros comportamentos problemáticos 7 10,5% 

 

Descrição das Residências Terapêuticas: Dentre as 29 residências terapêuticas 

avaliadas, 21 possuíam mais de um ano de funcionamento e número suficiente de 

moradores que justificassem a presença de cuidadores para auxiliar nas tarefas diárias. Em 

geral, eram quatro cuidadores por residência, mas havia algumas exceções. Três 

residências possuíam um cuidador extra, que trabalhava por 44 horas durante a semana, 

sendo contratado especificamente para auxiliar algum morador que apresentava maiores 

problemas de saúde e dificuldades motoras, fornecendo-lhe os devidos cuidados de forma 

individualizada. A outra exceção era de uma residência que abrigava moradores 

relativamente independentes e estava localizada nos fundos de uma RT com pessoas mais 

dependentes. Dessa forma, os cuidadores que trabalham naquele local eram responsáveis 

pelos moradores das duas residências, que totalizavam 11 pessoas. 

A maioria das residências pesquisadas era de moradores do sexo feminino (52,4%). 

A única residência mista possuía somente um morador do sexo masculino, esposo de uma 

das moradoras. Mais da metade (61,9%) das residências possuía uma pessoa para executar 

os serviços domésticos durante seis dias na semana. A média do número de cômodos nas 

casas das RTs era de 9,71, variando de seis a 15 cômodos, sendo que a maioria possuía 
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mais de três quartos (57,1%) e mais do que um banheiro (66,7%). Duas residências 

possuíam computador, mas somente uma delas tinha acesso à internet. 

 

Tabela 5 

Características das residências terapêuticas, em termos de frequências, porcentagens, 

médias e desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens (%) / 

Médias (DP) 

Tipo de residência 

Masculina   9 42,9% 

Feminina 11 52,4% 

Mista   1   4,8% 

Número de cuidadores por 

residência 

Quatro     3 14,3% 

Cinco   18 85,7% 

Serviços gerais durante a 

semana 

Sim    8 38,1% 

Não 13 61,9% 

Frequência de serviços gerais 

Nenhuma vez por semana   3 14,3% 

Uma vez por semana   3 14,3% 

Duas vezes por semana   2 9,5% 

Seis vezes por semana 13 61,9% 

Média de cômodos   9,71 (2,26) 

Número de quartos 

Dois   1   4,8% 

Três   8 38,1% 

Quatro   6 28,6% 

Cinco   4 19,0% 

Seis   2   9,5% 

Número de banheiros 

Um   7 33,3% 

Dois   9 42,9% 

Três   5 23,8% 

Computador 
Sim   2 9,5% 

Não 19   90,5% 

Acesso à internet 
Sim   1 4,8% 

Não  20 95,2%   

 

Descrição da satisfação com o serviço 

 

Serão apresentados, a seguir, os resultados do grau de satisfação dos cuidadores. 

Inicialmente, será descrito o escore global da SATIS-BR, seguido da descrição dos escores 

de suas subescalas e de cada um de seus itens.  

 

Satisfação no trabalho por escores global e das subescalas: A Tabela 6 apresenta 

as médias e os desvios-padrão dos escores obtidos nas subescalas da SATIS-BR e na escala 

global. A subescala com maior média foi a de Satisfação com a Qualidade dos Serviços 

oferecidos (4,09; dp=0,54) em uma escala que varia de 1 a 5 pontos. Esse resultado indica 

que a satisfação dos profissionais com esse aspecto do serviço encontra-se entre satisfeito 

(escore 4) e muito satisfeito (escore 5). Nas outras três subescalas, a média variou entre 

3,57 e 3,89, o que indica que a avaliação dos profissionais sobre esses aspectos do serviço 
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encontra-se entre indiferente (escore 3) e satisfeito (escore 4). De modo semelhante, a 

média da escala global (3,84; dp=0,46) encontra-se situada na faixa entre indiferente e 

satisfeito. 

 

Tabela 6 

Médias e desvios-padrão do escore global e das subescalas referentes à SATIS-BR 

Subescalas e escala global Média Desvio-padrão 

Subescala 1 – Satisfação com a Qualidade dos Serviços Oferecidos 
4,09 0,54 

Subescala 2 – Satisfação com a Participação da Equipe no Serviço 
3,57 0,61 

Subescala 3 – Satisfação com as Condições de Trabalho 
3,74 0,56 

Subescala 4 – Satisfação com o Relacionamento no Serviço 
3,89 0,63 

Escala global 
3,84 0,46 

 

A Tabela 7 apresenta os escores médios das quatro subescalas da SATIS-BR e os 

resultados da comparação entre essas subescalas. O teste de variância ANOVA de medidas 

repetidas indicou que os escores das subescalas da SATIS-BR eram diferentes entre si 

significativamente (p=0,000). Dessa forma, foi realizado o teste de post hoc de Bonferroni, 

para verificar quais subescalas possuíam diferença significativa entre si com relação às 

suas médias. De acordo com a Tabela 7, a satisfação dos profissionais com a qualidade do 

serviço oferecido (subescala 1) foi significativamente a mais elevada comparativamente às 

outras três dimensões. A satisfação dos profissionais com o relacionamento no serviço 

(subescala 4) foi significativamente mais elevada do que com a participação da equipe no 

serviço (subescala 2). Os resultados observados indicaram não haver diferença 

estatisticamente significativa entre os escores de satisfação dos profissionais quando foram 

comparadas as subescalas 3 e 4 e as dimensões 2 e 3. 

 

Tabela 7 

Médias e desvios-padrão dos escores nas subescalas da SATIS-BR e valor de p referente à 

comparação dos escores aos pares 

Comparação das subescalas Médias (DP) p 

Satisfação com a Qualidade dos Serviços Oferecidos 4,09 (0,54) 
0,000** 

Satisfação com a Participação da Equipe no Serviço 3,57 (0,61) 

Satisfação com a Qualidade dos Serviços Oferecidos 4,09 (0,54) 
0,000** 

Satisfação com as Condições de Trabalho 3,74 (0,56) 

Satisfação com a Qualidade dos Serviços Oferecidos 4,09 (0,54) 
0,023* 

Satisfação com o Relacionamento no Serviço 3,89 (0,63) 

Continua          



79 
 

 
 

 

Continuação da Tabela 7 

Comparação das subescalas Médias (DP) p 

Satisfação com a Participação da Equipe no Serviço 3,57 (0,61) 
0,155 

Satisfação com as Condições de Trabalho 3,74 (0,56) 

Satisfação com a Participação da Equipe no Serviço 3,57 (0,61) 
0,000** 

Satisfação com o Relacionamento no Serviço 3,89 (0,63) 

Satisfação com as Condições de Trabalho 3,74 (0,56) 
0,254 

Satisfação com o Relacionamento no Serviço 3,89 (0,63) 

*p<0,05 **p<0,001 

 

Satisfação no trabalho por itens da escala: A Tabela 8 apresenta os resultados da 

SATIS-BR por meio das médias e das porcentagens de respostas a cada item da escala. As 

opções 1 e 2 indicam muita insatisfação e insatisfação, enquanto a opção 3 indica 

indiferente e as opções 4 e 5 indicam satisfação e muita satisfação. Os dados foram 

classificados por meio da média dos postos, calculada a partir da utilização do teste de 

Friedman. De forma geral, pode-se observar, na Tabela 8, que a maioria dos itens foram 

classificados com escores 4 e 5; ou seja, satisfação ou muita satisfação, em todas as 

subescalas.  

Para a subescala 1, de Satisfação com a Qualidade dos Serviços Oferecidos, os 

resultados do teste de Friedman mostraram que a satisfação com a forma como os 

pacientes são tratados pela equipe foi o item que apresentou maior média dos postos (6,61; 

χ²=86,27; p=0,000), indicando que esse quesito foi o que mais contribuiu para o escore de 

satisfação dessa subescala, representando 94,0% dos entrevistados. Entretanto, ao observar 

as porcentagens de resposta, os resultados indicaram que houve maior porcentagem 

(97,0%) de pessoas que estavam satisfeitas ou muito satisfeitas com a quantidade de ajuda 

que é dada aos pacientes pelo serviço. Ao considerar as necessidades globais dos pacientes, 

91,0% dos entrevistados classificou o serviço como apropriado ou muito apropriado. A 

maioria dos entrevistados também estava satisfeita ou muito satisfeita com a atenção e os 

cuidados fornecidos aos pacientes (91,0%), com a quantidade de informações dadas aos 

pacientes sobre o tratamento fornecido (89,6%) e sobre suas doenças (70,1%), e com o 

grau de competência profissional da equipe do serviço (82,1%). Os sujeitos, também, 

avaliaram o clima de amizade no ambiente de trabalho entre bom e ótimo (80,6%), 
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acreditavam que a equipe compreendia os problemas dos pacientes (80,6%) e que essa 

equipe sabia qual o tipo de ajuda os pacientes necessitavam (71,6%). 

Com relação à subescala 2, de Satisfação com a Participação da Equipe no Serviço, a 

satisfação com a participação no processo de avaliação das atividades e/ou programas do 

serviço, classificada pelas médias dos postos de Friedman, foi o item que apresentou maior 

média (4,43; χ²=46,80; p=0,000). Dessa forma, 76,1% dos profissionais entrevistados 

encontravam-se satisfeitos ou muito satisfeitos nesse quesito. A maioria desses 

profissionais, ainda, assinalou que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o grau de 

responsabilidade que possuíam no serviço (74,6%), a participação na implementação de 

programas ou atividades novas (73,1%), o grau de participação no processo de tomada de 

decisões no serviço (71,6%), a atenção dada às suas opiniões (71,6%) e a frequência de 

discussões relacionadas a temas profissionais com os colegas (67,2%). O único item que a 

minoria demonstrou estar satisfeita foi com a expectativa de ser promovido (29,9%).  

Para a subescala 3, de Satisfação com as Condições de Trabalho, o item que 

apresentou maior porcentagem de respostas de valores 4 e 5 foi de recomendação do 

serviço para algum amigo ou familiar que estivesse necessitando de ajuda (91%), diferindo 

significativamente de outros itens, classificado pela média dos postos (8,08; χ²=197,96; 

p=0,000). Dentre os outros itens dessa subescala, mais de três quartos da amostra estavam 

satisfeitos ou muito satisfeitos com o clima no ambiente de trabalho (77,6%), com o 

conforto e aparência do serviço (77,6%) e com as medidas para assegurar a privacidade 

(86,6%) e a confidencialidade sobre os problemas dos pacientes (80,6%). A maioria dos 

cuidadores entrevistados, também, percebia um bom clima no ambiente de trabalho 

(73,1%), estava satisfeita em relação às medidas de segurança do serviço (70,1%) e 

classificava as instalações do serviço como boas ou excelentes (70,1%). Por outro lado, 

dois itens apresentaram os menores graus de satisfação. Menos da metade dos 

entrevistados estava satisfeita ou muito satisfeita com os benefícios que recebiam (44,8%) 

e a maioria estava insatisfeita ou muito insatisfeita com o salário (58,2%). 

Quanto ao fator 4, de Satisfação com o Relacionamento no Serviço, não houve 

nenhum item que contribuiu mais para a satisfação do que os outros. A maioria da amostra 

encontrava-se satisfeita ou muito satisfeita com o grau de autonomia que possuíam no 

serviço (80,6%), com o relacionamento com os outros colegas (79,1%) e com o grau de 

controle dos seus supervisores sobre o seu trabalho (77,6%).  
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Tabela 8 

Resultados da Escala SATIS para cada questão das subescalas, em termos de porcentagens 

(%), médias e desvios-padrão, analisados pelo teste de Friedman 

Item 

Opções de resposta   

1 e 2 3 4 e 5 

Médias 

(DP) 

Média dos 

postos 

Subescala 1 – Satisfação com a Qualidade dos 

Serviços Oferecidos      

14 – Classificação do "clima" de amizade no 

ambiente de trabalho. 6,0% 13,4% 80,6% 3,91 (0,73) 4,83 

17 – Satisfação com a atenção e os cuidados que são 

dados aos pacientes. 6,0% 3,0% 91,0% 4,31 (0,80) 6,39 

18 – Compreensão dos problemas dos pacientes pela 

equipe. 6,0% 13,4% 80,6% 4,07 (0,84) 5,37 

19 – Compreensão do tipo de ajuda de que os 

pacientes necessitam pela equipe. 4,5% 23,9% 71,6% 3,89 (0,80) 4,62 

20 – Considerando as necessidades globais dos 

pacientes, até que ponto o serviço é apropriado. 1,5% 7,5% 91,0% 4,25 (0,65) 6,06 

21 – Satisfação com a quantidade de informações 

dadas aos pacientes sobre suas doenças. 9,0% 20,9% 70,1% 3,70 (0,87) 4,15 

22 – Satisfação com a quantidade de informações 

dadas aos pacientes sobre o tratamento fornecido. 4,5% 4,5% 89,6% 4,03 (0,63) 5,14 

23 – Satisfação com a forma como os pacientes são 

tratados pela equipe. 1,5% 4,5% 94,0% 4,38 (0,65) 6,61* 

24 – Satisfação com a quantidade de ajuda que é 

dada aos pacientes pelo serviço. 3,0% 0,0% 97,0% 4,35 (071) 6,59 

28 – Satisfação com o grau de competência 

profissional da equipe do serviço. 7,5% 10,4% 82,1% 4,02 (0,83) 5,23 

Subescala 2 – Satisfação com a Participação da 

Equipe no Serviço      

2 – Expectativa de ser promovido. 29,9% 40,3% 29,9% 2,97 (1,02) 2,71 

3 – Satisfação com o grau de responsabilidade que 

tem no serviço. 16,4% 9,0% 74,6% 3,71 (0.99) 4,34 

7 – Satisfação com a frequência de discussões 

relacionadas a temas profissionais que tem com os 

colegas no serviço. 19,4% 13,4% 67,2% 3,59 (0,98) 4,05 

8 – Satisfação com o grau de sua participação no 

processo de tomada de decisões no serviço. 16,4% 11,9% 71,6% 3,61 (0,98) 4,10 

9 – Satisfação com a participação na implementação 

de programas e/ou atividades novas. 9,0% 17,9% 73,1% 3,73 (0,80) 4,28 

10 – Satisfação com a participação no processo de 

avaliação das atividades e/ou programas do serviço. 4,5% 19,4% 76,1% 3,80 (3,61)   4,43* 

11 – Satisfação com a atenção dada às suas opiniões. 20,9% 7,5% 71,6% 3,61 (1,07) 4,08 

Subescala 3 – Satisfação com as Condições de 

Trabalho      

12 – Percepção de um bom clima no ambiente de 

trabalho. 0,0% 26,9% 73,1% 4,00 (0,73) 6,05 

13 – Satisfação com o clima no ambiente de 

trabalho. 9,0% 13,4% 77,6% 3,85 (0,81) 5,61 

15 – Satisfação com o salário. 58,2% 11,9% 29,9% 2,58 (1,06) 2,52 

16 – Satisfação com os benefícios que recebe. 43,3% 11,9% 44,8% 3,00 (1,29) 3,72 

25 – Satisfação com as medidas tomadas para 

assegurar privacidade durante o tratamento dos 

pacientes. 7,5% 6,0% 86,6% 4,05 (0,85) 6,30 

26 – Satisfação com as medidas tomadas para 

assegurar a confidencialidade sobre os problemas 

dos pacientes, e os cuidados que eles recebem. 9,0% 10,4% 80,6% 3,92 (0,82) 5,82 

Continua 
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Continuação da Tabela 8 

Item 

Opções de resposta   

1 e 2 3 4 e 5 

Médias 

(DP) 

Média dos 

postos 

29 – Satisfação em relação às medidas de 

segurança do serviço. 19,4% 10,4% 70,1% 3,61 (1,05) 5,01 

30 – Satisfação com o conforto e a aparência do 

serviço. 11,9% 10,4% 77,6% 3,92 (1,06) 6,07 

31 – Classificação das instalações da unidade 

(p.ex.: banheiro, cozinha, refeições, o próprio 

prédio, etc.). 6,0% 23,9% 70,1% 3,89 (0,95) 5,81 

32 – Recomendaria o serviço para um amigo ou 

familiar que estivesse necessitando de ajuda de 

uma unidade de Saúde Mental. 0,0% 9,0% 91,0% 4,59 (0,65)   8,08* 

Subescala 4 – Satisfação com o Relacionamento 

no Serviço      

4 –Satisfação no seu relacionamento com os 

outros colegas. 7,5% 13,4% 79,1% 3,94 (0,91) 2,07 

5 - Satisfação com o grau de controle dos seus 

supervisores sobre o seu trabalho. 10,4% 11,9% 77,6% 3,91 (0,93) 2,01 

6 –Satisfação em relação ao grau de autonomia 

que tem no serviço 10,4% 9,0% 80,6% 3,82 (0,83) 1,92 

*Subescala 1: Chi-Square=86,27; df=9; p>0,001. Subescala 2: Chi-Square=46,80; df=6; p>0,001. Subescala 

3: Chi-Square=197,96; df=9; p>0,001. Subescala 4: Chi-Square=1,31; df=2; p>0,519. 

 

Descrição da sobrecarga no trabalho 

Serão apresentados, a seguir, os resultados do grau de sobrecarga dos cuidadores. 

Inicialmente, será descrito o escore global da IMPACTO-BR, seguido da descrição dos 

escores de suas subescalas e de cada um de seus itens.  

 

Sobrecarga no trabalho por escores global e das subescalas: A Tabela 9 apresenta 

os resultados das médias e desvios-padrão dos escores obtidos nas subescalas da 

IMPACTO-BR e na escala global. Os escores 1 e 2 indicam baixa sobrecarga, 3 representa 

sobrecarga moderada e 4 e 5 indicam elevada sobrecarga. A subescala com menor média 

foi a de Efeitos sobre a Saúde Física e Mental (1,40; dp=0,60) em uma escala que varia de 

1 a 5 pontos. Esse resultado indica que os profissionais apresentam entre baixa e nenhuma 

sobrecarga nesse aspecto. De modo semelhante, as outras duas subescalas tiveram média 

de escores situada entre 1 e 2, assim como a escala global (1,54; dp=0,49), indicando que a 

sobrecarga estava entre baixa e nenhuma. 
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Tabela 9 

Médias e desvios-padrão do escore global e das subescalas referentes à IMPACTO-BR 

Subescalas e escala global Média Desvio-padrão 

Subescala 1 – Efeitos sobre a Saúde Física e Mental 
1,40 0,60 

Subescala 2 – Efeitos no Funcionamento da Equipe 
1,70 0,64 

Subescala 3 – Sentimento de Estar Sobrecarregado 
1,65 0,48 

Escala global 
1,54 0,49 

 

Devido ao fato de todas as subescalas da IMPACTO-BR não terem apresentado 

distribuição normal, a comparação entre elas foi feita a partir da média de postos de 

Friedman, teste não paramétrico utilizado para valores de médias. A Tabela 10 apresenta 

os escores das médias dos postos das três subescalas da IMPACTO-BR e a diferença 

observada na comparação entre essas subescalas. A partir do teste de Friedman, foi 

encontrado que as três subescalas diferiam significativamente (p<0,001). Após a 

constatação de que havia diferença significativa entre elas, foi calculada a diferença 

mínima significativa, que estabelece um valor padrão, denominado “diferença crítica”. 

Segundo esse cálculo, se a diferença, em módulo, entre a soma dos postos for maior do que 

a diferença crítica significa que as duas subescalas diferem significativamente. O valor da 

diferença crítica encontrado foi de 27,65. A diferença entre a soma dos postos da subescala 

de Efeitos sobre a Saúde Física e Mental (subescala 1) e a de Efeitos no Funcionamento da 

Equipe (subescala 2) foi de 50,9, superior ao da diferença crítica, o que indica que essas 

subescalas diferiam significativamente. Outra diferença estatisticamente significativa 

encontrada foi entre a subescala Efeitos sobre a Saúde Física e Mental e o Sentimento de 

Estar Sobrecarregado (53,6). A subescala Efeitos no Funcionamento da Equipe não diferiu 

significativamente da subescala Sentimento de Estar Sobrecarregado (2,4). 

 

Tabela 10 

Médias de postos de Friedman e valor das diferenças observadas dos escores das 

subescalas da IMPACTO-BR 

Comparação das subescalas Médias dos postos Diferença observada 

Efeitos sobre a Saúde Física e Mental 1,48 
50,9* 

Efeitos no Funcionamento da Equipe 2,24 

Efeitos sobre a Saúde Física e Mental 1,48 
53,6* 

Sentimento de Estar Sobrecarregado 2,28 

Efeitos no Funcionamento da Equipe 2,24 
2,4 

Sentimento de Estar Sobrecarregado 2,28 

*diferença maior do que a diferença crítica de 27,65. 
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Sobrecarga no trabalho por itens da escala: A Tabela 11 apresenta os resultados 

da IMPACTO-BR por meio das médias e das porcentagens de respostas a cada item da 

escala. Na maioria dos itens, as opções 1 e 2 indicam de forma alguma e não muito, 

enquanto 3 indica mais ou menos e as opções 4 e 5 indicam as alternativas muito e 

extremamente. Os dados foram classificados por meio da média dos postos calculada a 

partir da utilização do teste de Friedman. 

Para a subescala 1, de Efeitos sobre a Saúde Física e Mental do trabalhador, 

observou-se que o aumento dos problemas ou queixas físicas, desde que começou a 

trabalhar no campo da saúde mental, foi o item que mais contribuiu para o escore de 

sobrecarga dessa subescala, tendo apresentado maior média dos postos (2,90; χ²=30,19; 

p=000). Apesar disso, a maioria dos respondentes (86,6%) acreditava que esses problemas 

ou queixas aconteciam nunca ou raramente desde que começaram a trabalhar no campo da 

saúde mental. A maioria, também, relatou não ter aumentado o número de medicações 

desde que trabalha nesse campo (88,1%), que não existe impacto do contato com os 

pacientes psiquiátricos sobre sua estabilidade emocional (85,1%) e que nunca precisou 

procurar ajuda de um profissional de saúde mental devido a problemas emocionais 

relativos ao seu trabalho (95,5%). 

Com relação à subescala 2, referente aos Efeitos no Funcionamento da Equipe, o 

receio da possibilidade de ser fisicamente agredido por um paciente foi o item que 

apresentou maior média dos postos de Friedman (4,47; χ²=62,60; p=0,000). Dessa forma, 

41,8% dos profissionais entrevistados disseram que possuíam algum receio de serem 

fisicamente agredidos, tendo assinalado as opções “mais ou menos”, “muito” ou 

“extremamente”. Mais de um terço dos participantes (34,3%) também relataram pensar em 

mudar de campo de trabalho em frequência que variava de mais ou menos a sempre. 

Apesar disso, a maioria da amostra respondeu que não possuía o sentimento de que ter 

outro tipo de emprego traria mais saúde emocional (80,6%). A maioria, ainda, relatou que 

não havia impacto do contato com pacientes psiquiátricos no seu estado geral de saúde 

física (89,6%), que seus períodos de afastamento por doença não estavam relacionados 

com períodos de estresse no trabalho (86,6%) e que não havia relação entre distúrbios de 

sono com o trabalho (85,1%).  

Para a subescala 3, Sentimento de Estar Sobrecarregado, o item “sentimento de estar 

fisicamente cansado quando termina de trabalhar” foi o que apresentou a maior média dos 

postos (4,13; χ²=100,64; p=000). Nesse item, 53,7% assinalaram que se sentem mais ou 

menos, muito ou extremamente cansados fisicamente quando terminam de trabalhar. Todas 
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as pessoas da amostra disseram que não se sentiam deprimidas por trabalharem com 

pessoas com problemas mentais (100%). Nos outros itens, a maioria também assinalou as 

opções de resposta correspondentes às alternativas 1 e 2, indicando baixa sobrecarga. 

 

Tabela 11 

Resultados da Escala SATIS para cada questão das subescalas, em termos de porcentagens 

(%), médias e desvios-padrão, analisados pelo teste de Friedman 

Item 

Opções de resposta   

1 e 2 3 4 e 5 

Médias 

(DP) 

Média dos 

postos 

Subescala 1 – Efeitos sobre a Saúde Física e 

Mental      

5 – Aumento dos problemas ou queixas físicas 

desde que começou a trabalhar no campo da Saúde 

Mental. 86,6% 9,0% 4,5% 1,61 (0,82) 2,90* 

7 – Aumento de medicações desde que está neste 

emprego. 88,1% 9,0% 3,0% 1,34 (0,76) 2,40 

10 – Impacto do contato com o portador de 

transtorno mental sobre a estabilidade emocional. 85,1% 13,4% 1,5% 1,40 (0,77) 2,51 

14 – Já procurou ajuda de um profissional de 

Saúde Mental devido a problemas emocionais 

devido ao seu trabalho. 95,5% 3,0% 1,5% 1,14 (0,52) 2,19 

 

Subescala 2 – Efeitos no Funcionamento da 

Equipe      

3 – Receio da possibilidade de ser fisicamente 

agredido por um paciente. 58,2% 32,8% 9,0% 2,20 (0,97) 4,47* 

4 – Impacto do contato com portadores de 

transtorno mental no estado geral de saúde física. 89,6% 6,0% 4,5% 1,41 (0,80) 2,97 

9 – Relação entre os períodos de afastamento por 

doença com períodos de estresse no trabalho. 86,6% 9,0% 4,5% 1,37 (0,88) 2,90 

11 – Relação entre os distúrbios de sono com o 

trabalho. 85,1% 7,5% 7,5% 1,59 (1,01) 3,31 

15 – Sentimento de que ter um outro tipo de 

emprego o faria mais saudável emocionalmente. 80,6% 13,4% 6,0% 1,58 (0,98) 3,29 

16 – Pensamento de mudar de campo de trabalho. 65,7% 23,9% 10,4% 2,04 (1,19) 4,06 

Subescala 3 – Sentimento de Estar 

Sobrecarregado      

1 – Frustração com os resultados do trabalho com 

os portadores de transtorno mental. 73,1% 26,9% 0,0% 1,67 (0,87) 3,04 

2 – Sobrecarga em ter que lidar com portadores de 

transtornos mentais todo o tempo. 83,6% 16,4% 0,0% 1,62 (0,75) 3,00 

8 – Sentimento de estar fisicamente cansado 

quando termina de trabalhar. 46,3% 43,3% 10,4% 2,41 (1,00) 4,13* 

12 – Sentimento de estar deprimido por trabalhar 

com pessoas com problemas mentais. 100,0% 0,0% 0,0% 1,01 (0,12) 2,02 

13 – Sentimento de estar estressado por causa do 

seu trabalho em Saúde Mental. 86,6% 11,9% 1,5% 1,52 (0,76) 2,81 

*Subescala 1: Chi-Square=30,19; df=3; p>0,001. Subescala 2: Chi-Square=62,60; df=5; p>0,001. Subescala 

3: Chi-Square=100,64; df=4; p>0,001. 
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Análise da correlação entre os escores de satisfação e de sobrecarga 

 

Foi realizada a análise do coeficiente de correlação de postos de Spearman (ρ) entre 

os escores globais da SATIS-BR e da IMPACTO-BR, uma vez que o escore global de 

sobrecarga não apresentou distribuição normal. Foi encontrada correlação moderada 

negativa (ρ=-0,59) e significativa (p<0,001) entre os escores globais das duas escalas. Esse 

resultado permite dizer que, quanto maior a satisfação do cuidador, menor é a sua 

sobrecarga. 

 

Análises univariadas da satisfação e da sobrecarga 

 

Foram realizadas análises univariadas para selecionar algumas variáveis com a 

finalidade de serem incluídas posteriormente na análise de Regressão Linear Múltipla. 

Foram analisados os escores de satisfação e de sobrecarga em relação às seguintes 

variáveis: características sociodemográficas dos profissionais, condições de trabalho e 

alguns aspectos que caracterizam as residências terapêuticas, como o tipo de residência, o 

número de cuidadores e a presença e frequência de serviços gerais. Para inclusão na análise 

de regressão, é necessário que as variáveis apresentem relação significativa, a p<0,05, ou 

não significativa, a p<0,25, com o escore global de satisfação ou de sobrecarga, segundo 

recomendação de Hosmer e Lemeshou (2000), tendo em vista que variáveis que não se 

apresentam como significativas nas análises univariadas podem ser significativas na 

análise multivariada. As variáveis categóricas foram analisadas por meio do teste t de 

Student e as contínuas por meio do teste de correlação de Pearson na escala de satisfação. 

Para a escala de sobrecarga, as variáveis categóricas foram analisadas por meio do teste U 

de Mann Whitney e as contínuas por meio do teste de correlação de Spearman. Seguem os 

resultados dessas análises. 

 

Análises univariadas da satisfação: As Tabelas 12 e 13 apresentam os resultados 

das variáveis categóricas referentes às características sociodemográficas e de condições de 

trabalho dos profissionais em relação ao grau de satisfação. De acordo com a Tabela 12, as 

variáveis categóricas sexo do cuidador (p=0,025) e possuir pessoa doente em casa 

(p=0,239) apresentaram valores de p abaixo de 0,25, devendo ser incluídas na análise de 

regressão múltipla. Com relação às variáveis contidas na Tabela 13, a variável tipo de 

residência terapêutica (p=0,032) foi a única que apresentou diferença significativa e será 
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incluída na análise de Regressão Linear Múltipla. As variáveis avaliação da convivência 

com os moradores (p=0,057) recebeu informações suficientes sobre doenças mentais 

(p=0,081), serviços gerais na RT (p=0,106), número de cuidadores na RT onde trabalha 

(p=0,136) e gostaria de trabalhar em outra RT (p=0,204) também serão incluídas na análise 

de regressão múltipla, por terem apresentado valor de p inferior a 0,25. 

 

Tabela 12 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 

sociodemográficas dos profissionais em relação ao grau de satisfação por meio do teste t de 

Student para amostras independentes 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 

Média 

(DP) 
t p 

Sexo 

Feminino 59 3,89 (0,46) 
-2,60 0,025* 

Masculino   8 3,53 (0,34) 

Vive com o 

companheiro 

Sim 46 3,84 (0,45) 
0,24 0,807 

Não 21 3,87 (0,45) 

Tem filhos 

Sim 55 3,85 (0,47) 
-0,37 0,712 

Não 12 3,80 (0,40) 

Outra fonte de renda 

Sim 33 3,82 (0,46) 
0,40 0,690 

Não 34 3,87 (0,46) 

Principal contribuinte 

na renda de casa 

Sim 21 3,83 (0,51) 
0,12 0,901 

Não 46 3,85 (0,43) 

Pessoa doente em casa 

Sim    6 3,50 (0,68) 
1,32 0,239 

Não 60 3,87 (0,42) 

Problema de saúde 

Sim 18 3,78 (0,53) 
0,64 0,524 

Não 49 3,87 (0,43) 

Escolaridade 

Médio 57 3,85 (0,47) 
0,27 0,784 Superior incompleto e 

completo 
10 3,81 (0,43) 

*p<0,05  

 

Tabela 13 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às condições de trabalho dos 

profissionais em relação ao grau de satisfação por meio do teste t de Student para amostras 

independentes 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 

Média 

(DP) 
t p 

Gostaria de trabalhar em outra RT 

Sim 10 3,67 (0,35) 
1,28 0,204 

Não 54 3,87 (0,48) 

Turno de trabalho 

Dia 30 3,85 (0,44) 
0,11 0,906 

Noite 37 3,84 (0,48) 

Recebeu informações suficientes 

sobre doenças mentais 

Sim 38 3,93 (0,46) 
-1,77 0,081 

Não 29 3,73 (0,43) 

Acredita que os moradores 

controlariam os comportamentos 

problemáticos 

Sim 22 3,78 (0,47) 
0,79 0,430 

Não 45 3,88 (0,45) 

Continua 
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Continuação da Tabela 13 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 

Média 

(DP) 
t p 

Tempo para chegar até a RT 

Até 30 min 39 3,87 (0,47) 
0,47 0,637 

 31 min ou mais 28 3,81 (0,44) 

Grau de dependência dos 

moradores 

Nenhuma e baixa 17 3,85 (0,32) 
0,00 0,996 

Moderada e alta 49 3,85 (0,50) 

Número de acidentes 

domésticos na RT onde 

trabalha  

Nunca e 

anualmente 
45 3,89 (0,44) 

1,15 0,254 
Mensalmente a 

diariamente 
22 3,75 (0,48) 

Convivência com os 

moradores 

Boa 26 3,71 (0,41) 
-1,94 0,057 

Muito boa 
41 3,93 (0,47) 

Serviços gerais na RT 

Sim 39 3,92 (0,45) 
-1,63 0,106 

Não 28 3,74 (0,45) 

Tipo de residência 

Masculina 25 3,69 (0,46) 
-2,19 0,032* 

Feminina/Mista 42 3,94 (0,44) 

Número de cuidadores 

Quatro 58 3,88 (0,46) 
1,51 0,136 

Cinco   9 3,63 (0,42) 

*p<0,05 

 

As Tabelas 14 e 15 contêm os resultados das análises univariadas das variáveis 

contínuas referentes às características sociodemográficas e de condições de trabalho dos 

profissionais em relação ao grau de satisfação. Como pode ser observado, na Tabela 14, a 

única variável que será incluída nas análises de Regressão Linear Múltipla, por ter 

apresentado relação não significativa a p<0,25 com o grau de satisfação, foi a idade do 

cuidador (p=0,174). As variáveis contínuas relativas às condições de trabalho (Tabela 15) a 

serem incluídas nas análises de regressão múltipla, por terem apresentado relação 

significativa a p<0,05 ou não significativa a p<0,25, serão: número de comportamentos 

problemáticos dos pacientes (p=0,023), número de faltas ao trabalho (p=0,075), frequência 

de serviços gerais na RT (p=0,094) e tempo que trabalha na RT atual (p=0,098). Os 

resultados significativos (p<0,05) indicaram que a satisfação do trabalhador era maior 

quando ele era do sexo feminino e trabalhava em uma residência com pacientes, também, 

do sexo feminino e quando esses pacientes apresentavam menor número de 

comportamentos problemáticos. 
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Tabela 14 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 

sociodemográficas dos profissionais em relação ao grau de satisfação por meio do teste de 

correlação de Pearson 

Variáveis Média (DP) r p 

Idade 40,35 (8,31) 0,17 0,174 

Número de filhos 1,61 (1,08) 0,00 0,981 

Número de dependentes 1,32 (1,29) 0,03 0,800 

Anos de escolaridade 12,79 (1,87) 0,12 0,320 

Valor da renda do último mês (R$) 2.897,46 (1.751,56) 0,14 0,260 

 

Tabela 15 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às condições de trabalho dos 

profissionais em relação ao grau de satisfação por meio do teste de correlação de Pearson 

Variáveis Média (DP) r p 

Tempo de serviço (em meses) 66,71 (42,79) -0,07 0,562 

Tempo que trabalha na RT atual (em meses) 35,41 (35,98) 0,20 0,098 

Número de RTs que já trabalhou     4,59 (3,74) -0,04 0,727 

Tempo que trabalha neste turno (em meses) 55,44 (43,39) -0,03 0,760 

Número de moradores     7,53 (1,56) -0,04 0,712 

Número de faltas ao trabalho     0,97 (2,28) -0,21 0,075 

Número de atividades realizadas 12,91 (4,18) 0,03 0,784 

Número de comportamentos problemáticos     2,50 (1,80) -0,27 0,023* 

Frequência de serviços gerais     3,88 (2,56) 0,20 0,094 

*p<0,05  

 

Análises univariadas da sobrecarga: Nas Tabelas 16 e 17, encontram-se os 

resultados das variáveis categóricas referentes às características sociodemográficas e de 

condições de trabalho dos profissionais em relação ao grau de sobrecarga. Como pode ser 

observado na Tabela 16, as seguintes variáveis categóricas deverão ser incluídas na análise 

de Regressão Linear Múltipla por serem estatisticamente significativas a p<0,05 ou não 

significativas a p<0,25: possuir alguma pessoa doente em casa (p=0,014), grau de 

escolaridade (p=0,058), ter filhos (p=0,107) e sexo do cuidador (p=0,131). Com relação às 

variáveis contidas na Tabela 17, a única variável significativa a p<0,05 e que será incluída 

na análise de regressão múltipla é acreditar que recebeu informações suficientes sobre 

doenças mentais (p=0,000). Não houve variáveis categóricas relativas às condições de 

trabalho não significativas com valor de p<0,25. 
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Tabela 16 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 

sociodemográficas dos profissionais em relação ao grau de sobrecarga por meio do teste 

não paramétrico U de Mann-Whitney 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 

Média dos 

postos 
U p 

Sexo 

Feminino 59 32,68 
158,00 0,131 

Masculino   8 43,75 

Vive com o 

companheiro 

Sim 46 32,64 
420,00 0,397 

Não 21 36,98 

Tem filhos 

Sim 55 32,21 
231,50 0,107 

Não 12 42,21 

Outra fonte de renda 

Sim 33 35,67 
506,00 0,489 

Não 34 32,38 

Principal contribuinte 

na renda de casa 

Sim 21 32,95 
461,00 0,766 

Não 46 34,48 

Pessoa doente em casa 

Sim    6 51,75 
70,50 0,014* 

Não 60 31,68 

Problema de saúde 

Sim 18 38,25 
364,50 0,278 

Não 49 32,44 

Escolaridade 

Médio 57 32,11 
177,50 0,058 Superior incompleto e 

completo 
10 44,75 

*p<0,05  

 

Tabela 17 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às condições de trabalho dos 

profissionais em relação ao grau de sobrecarga por meio do teste não paramétrico U de 

Mann-Whitney 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 

Média 

(DP) 
U p 

Gostaria de trabalhar em outra 

RT 

Sim 10 34,85 
246,50 0,663 

Não 54 32,06 

Turno de trabalho 

Dia 30 36,28 
486,50 0,387 

Noite 37 32,15 

Recebeu informações 

suficientes sobre doenças 

mentais 

Sim 38 25,92 

244,00 0,000** 

Não 
29 44,59 

Acredita que os moradores 

controlariam os 

comportamentos problemáticos 

Sim 22 34,20 
490,50 0,952 

Não 45 33,90 

Tempo para chegar até a RT 

Até 30 min 39 32,41 
484,00 0,430 

 31 min ou mais 28 36,21 

Grau de dependência dos 

moradores 

Nenhuma e 

baixa 
17 31,76 

387,00 0,665 

Moderada e alta 49 34,10 

Continua 
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Continuação da Tabela 17 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 

Média 

(DP) 
U p 

Número de acidentes 

domésticos na RT onde trabalha  

Nunca e 

anualmente 
45 32,59 

431,50 0,396 
Mensalmente a 

diariamente 
22 36,89 

Convivência com os moradores 

Boa 26 34,46 
521,00 0,877 

Muito boa 
41 33,71 

Serviços gerais na RT 

Sim 39 32,67 
494,00 0,508 

Não 28 35,86 

Tipo de residência 

Masculina 25 34,89 
500,50 0,750 

Feminina/Mista 42 33,42 

Número de cuidadores 

Quatro 58 33,25 
217,50 0,423 

Cinco   9 38,83 

*p<0,05 **p<0,001 

  

As Tabelas 18 e 19 apresentam os resultados das análises univariadas das variáveis 

contínuas referentes às características sociodemográficas e de condições de trabalho dos 

profissionais em relação ao grau de sobrecarga. De acordo com a Tabela 18, as variáveis 

que serão incluídas nas análises de Regressão Linear Múltipla, por terem relação 

significativa a p<0,05 ou não significativas a p<0,25, foram: o valor da renda do último 

mês (p=0,045) e a idade do cuidador (p=0,170). As variáveis contínuas relativas às 

condições de trabalho, apresentadas na Tabela 19, a serem incluídas nas análises de 

regressão múltipla, por terem apresentado relação significativa a p<0,05 ou não 

significativa a p<0,25, serão: número de comportamentos problemáticos dos pacientes 

(p=0,000), tempo que trabalha nesse turno (p=0,089), tempo de serviço (p=0,100), número 

de atividades realizadas (p=0,117) e número de faltas ao trabalho (p=0,246). Os resultados 

significativos (p<0,05) indicaram que a sobrecarga do trabalhador era maior quando o 

valor da renda era menor e o número de comportamentos problemáticos dos pacientes era 

maior. Indicaram, ainda, maior sobrecarga quando o trabalhador possuía alguma pessoa 

doente em sua casa e quando não tinha recebido informações suficientes sobre doenças 

mentais. 
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Tabela 18 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 

sociodemográficas dos profissionais em relação ao grau de sobrecarga por meio do teste de 

correlação de Spearman 

Variáveis Média (DP) ρ p 

Idade 40,35 (8,31) -0,16 0,170 

Número de filhos 1,61 (1,08) -0,13 0,293 

Número de dependentes 1,32 (1,29) -0,10 0,410 

Anos de escolaridade 12,79 (1,87) -0,08 0,502 

Valor da renda do último mês (R$) 2.897,46 (1.751,56) -0,24 0,045* 

 *p<0,05  

 

Tabela 19 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às condições de trabalho dos 

profissionais em relação ao grau de sobrecarga por meio do teste de correlação de 

Spearman 

Variáveis Média (DP) ρ p 

Tempo de serviço (em meses) 66,71 (42,79) 0,20 0,100 

Tempo que trabalha na RT atual (em meses) 35,41 (35,98) -0,00 0,971 

Número de RTs que já trabalhou 4,59 (3,74) 0,03 0,780 

Tempo que trabalha neste turno (em meses) 55,44 (43,39) 0,21 0,089 

Número de moradores 7,53 (1,56) 0,04 0,738 

Número de faltas ao trabalho 0,97 (2,28) 0,14 0,246 

Número de atividades realizadas 12,91 (4,18) 0,19 0,117 

Número de comportamentos problemáticos 2,50 (1,80) 0,43 0,000* 

Frequência de serviços gerais 3,88 (2,56) -0,04 0,705 

*p<0,001  

 

Análises multivariadas: fatores preditores da satisfação no trabalho  

 

Foram realizadas análises multivariadas a partir do teste de Regressão Linear 

Múltipla para identificar os fatores associados ao maior grau de satisfação dos cuidadores 

no trabalho. A variável dependente consistiu no escore global de satisfação no trabalho da 

SATIS-BR e as independentes foram aquelas identificadas, nas análises univariadas, como 

significativas a p<0,05 e não significativas a p<0,25, seguindo recomendações de Hosmer 

e Lemeshou (2000).  

Para verificar quais características sociodemográficas e de condições de trabalho 

estavam associadas ao grau de satisfação dos cuidadores, foram construídos três modelos 

de regressão linear. No primeiro deles, as características sociodemográficas sexo do 

cuidador, possuir pessoa doente em casa e idade do cuidador foram as variáveis 

independentes selecionadas para o modelo. No segundo, que teve como variáveis 

independentes as condições de trabalho, as variáveis selecionadas para compor o modelo 
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foram: tipo de residência terapêutica, avaliação da convivência com os moradores, ter 

recebido informações suficientes sobre doenças mentais, presença de serviços gerais na 

RT, número de cuidadores, desejo de trabalhar em outra RT, número de comportamentos 

problemáticos dos moradores, número de faltas ao trabalho, frequência de serviços gerais 

na RT e tempo que trabalha na residência atual. No terceiro modelo, todas as variáveis já 

citadas, tanto as sociodemográficas quanto as de condições de trabalho, foram incluídas. 

Em todos os modelos, a variável dependente foi o grau de satisfação global. 

Para a construção dos modelos de regressão, foi utilizado o método stepwise, no qual 

a seleção da sequência de variáveis preditivas é definida estatisticamente. Esse método 

fornece uma série de modelos de regressão, com diferentes combinações de variáveis 

independentes, inserindo-as em ordem de importância relativa decrescente sobre a variável 

dependente.  

Foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos resíduos 

de cada modelo de regressão. Para todos os resíduos, foi encontrado nível de significância 

p>0,05 no teste de Kolmogorov-Smirnov, indicando que as características representadas 

pelos modelos de regressão foram apropriadas aos dados, demonstrando que as análises de 

regressão eram válidas. O índice Durbin-Watson (DW) foi calculado para cada uma das 

análises. Esse índice testa se os resíduos adjacentes ao plano de regressão são 

correlacionados. Os valores desse índice variam de 0 a 4. Um valor próximo a 2 indica que 

não existe correlação e valores próximos a 0 e a 4 indicam correlação positiva e negativa, 

respectivamente. Portanto, o valor próximo a 2 é o desejado para esse índice. 

Seguem os resultados das análises de regressão, tendo como variável dependente a 

satisfação no trabalho. Nas Tabelas 20 e 21, estão presentes somente os resultados que 

foram significativos nos modelos que explicaram a variação no grau de satisfação no 

trabalho dos cuidadores entrevistados. 

 

Análise multivariada: variáveis sociodemográficas e de condições de trabalho 

 

A Tabela 20 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla 

realizada para verificar quais características sociodemográficas estavam mais relacionadas 

com o grau de satisfação dos cuidadores. As três variáveis, sexo do cuidador, pessoa 

doente em casa e idade do cuidador, que apresentaram p<0,25, foram incluídas no modelo 

de acordo com critérios definidos anteriormente. 
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Tabela 20 

Análise de Regressão Linear Múltipla das características sociodemográficas dos 

profissionais associadas ao grau de satisfação 

Categorias Variáveis 
Beta 

(B) 

Erro 

Padrão 

Beta 

(β) 
t p 

Intervalo de 

Confiança 
 

Características 

sociodemográ-

ficas 

Constante 3,53 0,15  22,93 0,000 [3,23; 3,84] R2=0,10 

F(2,63)=4,78 

p=0,012* 

[DW]=1,87 

Sexo 0,38 0,16 0,27 2,34 0,02 [0,05; 0,72] 

Pessoa doente em 

casa 
-0,42 0,18 -0,26 -2,27 0,02 [-0,80; -0,05] 

*p<0,05 

 

A reta de regressão obtida a partir da análise foi: y=3,53 + 0,38 sexo do cuidador -

0,42 pessoa doente em casa. O valor de R² ajustado foi de 0,10, o que demonstra que 

essas duas variáveis explicaram 10% da contribuição do grau de satisfação. Esses 

resultados indicam que, dentre as variáveis sociodemográficas, duas foram associadas ao 

grau de satisfação dos cuidadores. A partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), 

observou-se que a variável sexo do cuidador (β=0,27) foi o fator preditivo mais importante, 

seguido da variável ter pessoa doente em casa (β=-0,23). Assim, pode-se dizer que a 

satisfação era maior quando os cuidadores eram do sexo feminino e quando não possuíam 

pessoa doente em casa. 

A Tabela 21 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla 

realizada para verificar quais variáveis de condições de trabalho selecionadas, por terem 

apresentado p<0,25 nas análises univariadas, estavam mais associadas à satisfação no 

trabalho. A análise de regressão apresentou a seguinte reta de regressão: y=3,84 - 0,05 

número de comportamentos que incomodam mais + 0,30 tipo de residência - 0,33 

número de cuidadores. O valor de R² ajustado foi de 0,15, que indica que essas variáveis 

explicaram 15% da variância dos dados do grau de satisfação. Por meio dos coeficientes de 

regressão padronizados (β), observou-se que a variável tipo de residência (β=0,32) foi o 

fator preditivo mais importante, seguido pelas variáveis número de cuidadores (β=-0,24) e 

número de comportamentos que incomodam mais (β=-0,21). Esses resultados indicam que 

a satisfação era maior quando os profissionais trabalhavam em residências com moradores 

do sexo feminino, quando havia quatro cuidadores em vez de cinco e quando os moradores 

apresentavam menos comportamentos que incomodavam.  
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Tabela 21 

Análise de Regressão Linear Múltipla das condições de trabalho dos profissionais 

associadas ao grau de satisfação 

Categorias Variáveis 
Beta 

(B) 

Erro 

Padrão 

Beta 

(β) 
t p 

Intervalo de 

Confiança 
 

Condições de 

trabalho 

Constante 3,84 0,11  32,99 0,00 [3,60; 4,07] 

R2=0,15 

F(3,63)=4,92 

p=0,004* 

[DW]=2,06 

Número de 

comportamentos 

que incomodam 

mais 

-0,05 0,03 -0,21 -1,85 0,06 [-0,11; 0,00] 

Tipo de residência 0,30 0,11 0,32 2,68 0,00 [0,07; 0,53] 

Número de 

cuidadores 
-0,33 0,16 -0,24 -2,05 0,04 [-0,66; -0,00] 

*p<0,01  

 

Análises multivariadas: fatores preditores da sobrecarga no trabalho  

 

Para identificar os fatores associados ao maior grau de sobrecarga no trabalho em 

relação às variáveis sociodemográficas e de condições do trabalho, também foram 

realizadas análises multivariadas por meio do teste de Regressão Linear Múltipla. A 

variável dependente consistiu no escore global de sobrecarga no trabalho avaliado pela 

escala IMPACTO-BR e as independentes foram aquelas identificadas, nas análises 

univariadas, como significativas a p<0,05 e não significativas a p<0,25, seguindo 

recomendações de Hosmer e Lemeshou (2000).  

Três modelos de regressão linear foram construídos para verificar quais 

características sociodemográficas e de condições de trabalho estavam associadas ao grau 

de sobrecarga. As características sociodemográficas selecionadas, para comporem o 

primeiro modelo, foram: sexo do cuidador, possuir pessoa doente em casa, possuir filhos, 

renda do grupo familiar, escolaridade e idade do cuidador. No segundo, que teve como 

variáveis independentes as condições de trabalho, as variáveis selecionadas para compor o 

modelo foram: recebeu informações suficientes sobre doenças mentais, tempo de serviço e 

tempo que trabalha na RT atual, número de comportamentos problemáticos dos moradores, 

de atividades desempenhadas e de faltas ao trabalho. No terceiro modelo, todas as 

variáveis já citadas, tanto as sociodemográficas quanto as de condições de trabalho, foram 

incluídas. Em todos os modelos, a variável dependente foi o grau de sobrecarga global. 

Para a construção dos modelos de regressão, foi utilizado o método stepwise, como 

na análise do grau de satisfação. Foi utilizado, também, o teste Kolmogorov-Smirnov para 

verificar a normalidade dos resíduos de cada modelo de regressão, tendo sido encontrado 
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nível de significância p>0,05 no teste de Kolmogorov-Smirnov, indicando que as 

características representadas pelos modelos de regressão foram apropriadas aos dados. 

Ainda, foi calculado o índice Durbin-Watson (DW) para cada uma das análises.  

Seguem os resultados das análises de regressão, tendo como variável dependente a 

sobrecarga no trabalho. Nas Tabelas 22 e 23, estão presentes somente os resultados que 

foram significativos nos modelos que explicaram a variação no grau de satisfação no 

trabalho dos cuidadores entrevistados. 

 

Análise multivariada: variáveis sociodemográficas e de condições de trabalho 

 

A Tabela 22 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla 

realizada para verificar quais características sociodemográficas estavam mais relacionadas 

com o grau de sobrecarga dos cuidadores. As seis variáveis, sexo do cuidador, idade, 

escolaridade, se tem filhos, pessoa doente em casa e renda, que apresentaram p<0,25, 

foram incluídas no modelo de acordo com critérios definidos anteriormente. A reta de 

regressão obtida a partir da análise foi: y=1,80 - 0,39 sexo do cuidador + 0,27 

escolaridade + 0,49 pessoa doente em casa. O valor de R² ajustado foi de 0,13, o que 

demonstra que essas duas variáveis explicaram 13% dos valores obtidos no grau de 

sobrecarga. Esses resultados indicam que, dentre as variáveis sociodemográficas, três 

foram associadas ao grau de sobrecarga dos cuidadores. A partir dos coeficientes de 

regressão padronizados (β), observou-se que a variável ter pessoa doente em casa (β=0,29) 

foi o fator preditivo mais importante, seguido do sexo do cuidador (β=-0,26) e escolaridade 

(β=0,20). Dessa forma, a sobrecarga era maior quando os cuidadores possuíam pessoa 

doente em casa, eram do sexo masculino e possuíam mais anos de escolaridade. 

 

Tabela 22 

Análise de Regressão Linear Múltipla das características sociodemográficas dos 

profissionais associadas ao grau de sobrecarga  

Categorias Variáveis 
Beta 

(B) 

Erro 

Padrão 

Beta 

(β) 
t p 

Intervalo de 

Confiança 
 

Características 

sociodemográ-

ficas 

Constante 1,80 0,16  11,21 0,000 [1,48; 2,12] 
R2=0,13 

F(3,62)=4,49 

p=0,006* 

[DW]=2,01 

Sexo do cuidador -0,39 0,17 -0,26 -2,23 0,02 [-0,74; -0,04] 

Escolaridade 0,27 0,16 0,20 1,72 0,09 [-0,04; 0,59] 

Pessoa doente em 

casa 
0,49 0,19 0,29 2,48 0,01 [0,09; 0,89] 

*p<0,01  
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A Tabela 23 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla 

realizada para verificar quais variáveis de condições de trabalho selecionadas, por terem 

apresentado p<0,25 nas análises univariadas, estavam mais associadas à sobrecarga. A 

análise de regressão apresentou a seguinte reta de regressão: y=1,41 -0,43 informações 

sobre doenças mentais +0,07 número de comportamentos que incomodam mais + 0,05 

número de faltas ao trabalho + 0,002 tempo de serviço. O valor de R² ajustado foi de 

0,37, oque indica que essas variáveis explicaram 37% da variância dos dados do grau de 

sobrecarga. Por meio dos coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se que a 

variável recebeu informações suficientes sobre doenças mentais (β=-0,43) foi o fator 

preditivo mais importante, seguido pelas variáveis número de faltas ao trabalho (β=0,27), 

número de comportamentos que incomodam mais (β=0,26) e tempo de serviço (β=0,17). 

Esses resultados indicam que a sobrecarga era maior quando os cuidadores achavam que 

não tinham recebido informações suficientes sobre doenças mentais. Além disso, aqueles 

que possuíam maior número de faltas ao trabalho, que indicaram maior número de 

comportamentos que os incomodavam e que tinham maior tempo de serviço, também 

estavam mais sobrecarregados. 

 

Tabela 23 

Análise de Regressão Linear Múltipla das condições de trabalho dos profissionais 

associadas ao grau de sobrecarga 

Categorias Variáveis 
Beta 

(B) 

Erro 

Padrão 

Beta 

(β) 
t p 

Intervalo de 

Confiança 
 

Condições de 

trabalho 

Constante 1,41 0,11  12,01 0,000 [1,17; 1,64] 

R2=0,37 

F(4,62)=10,76 

p=0,000* 

[DW]=1,93 

Informações sobre 

doenças mentais 
-0,43 0,09 -0,43 -4,45 0,00 [-0,62; -0,23] 

Número de 

comportamentos 

que incomodam 

mais 

0,07 0,02 0,26 2,61 0,01 [0,01; 0,12] 

Número de faltas 

ao trabalho 
0,05 0,02 0,27 2,72 0,008 [0,01; 0,10] 

Tempo de serviço 0,002 0,001 0,17 1,76 0,08 [0,000; 0,004] 

*p<0,001  
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo permitiram identificar os graus de satisfação e de 

sobrecarga dos profissionais cuidadores de residências terapêuticas, avaliados, 

respectivamente, pela SATIS-BR e IMPACTO-BR. A partir desses resultados, foi possível 

verificar em quais domínios os profissionais encontravam-se mais satisfeitos e 

sobrecarregados e quais eram os fatores associados a essas duas variáveis. É importante 

salientar que a ausência de estudos anteriores sobre a satisfação e a sobrecarga 

especificamente de cuidadores de SRTs limita a comparação dos resultados obtidos na 

presente pesquisa com a literatura da área. Entretanto, algumas comparações serão 

realizadas a seguir, primeiramente com os resultados relativos à satisfação, seguidos dos 

resultados obtidos para a sobrecarga. 

Os cuidadores dos SRTs apresentaram um grau de satisfação situado na faixa entre 

moderado e alto; portanto, encontrando-se entre a “indiferença” e a “satisfação”, 

respectivamente, escores 3 e 4. Tais resultados estão em consonância com alguns estudos 

que incluíram essa população (Van Humbeeck et al., 2004; Pedrini et al., 2009; Rebouças, 

et al. 2007) e encontraram que a satisfação estava situada nessa mesma faixa. É 

fundamental salientar que as amostras dos estudos citados incluíam, além dos cuidadores, 

também outros profissionais de saúde mental, como médicos, enfermeiros, assistentes de 

enfermagem e terapeutas ocupacionais, entre outros. Além disso, esses estudos não 

avaliaram separadamente as categorias profissionais, de forma que não puderam identificar 

se havia ou não diferença no grau de satisfação desses profissionais comparativamente aos 

cuidadores. 

Em comparação a outros estudos brasileiros que utilizaram o mesmo instrumento de 

medida da satisfação (Pelisoli, et al., 2007; Rebouças et al. 2008; Ishara et al., 2008; Santos 

et al., 2010; Camilo et al., 2012; Leal et al., 2012), mas com amostras constituídas por 

profissionais que trabalhavam em outros tipos de serviços de saúde mental, tais como os 

CAPS, e não em residências terapêuticas, os resultados do presente estudo foram 

semelhantes, em termos do escore global de satisfação, situando-se dentro da mesma faixa 

de valores, ou seja, entre 3 (“indiferente”) e 4 (“satisfeito”). Esses dados indicam que a 

satisfação dos cuidadores dos SRTs se assemelha ao grau de satisfação de outros 

profissionais que atuam em diferentes serviços comunitários de saúde mental. 

Em relação às subescalas, apesar de os resultados do presente estudo encontrarem-se 

na faixa entre “indiferença” e “satisfação”, como nos outros estudos, a subescala Satisfação 



99 
 

 
 

com a Qualidade dos Serviços Oferecidos foi a que apresentou o maior nível de satisfação. 

Tal resultado foi diferente do obtido pela maioria dos outros estudos (Ishara et al., 2008; 

Camilo et al., 2012; Rebouças et al., 2008; Pelisoli et al., 2007; Rebouças et al., 2007). 

uma vez que a subescala que apresentou maior grau de satisfação nesses outros estudos foi 

a de Satisfação com o Relacionamento no Serviço. Pode-se explicar essa divergência em 

função da composição das equipes dos serviços estudados por esses pesquisadores, que 

inclui diversos profissionais atuando juntos em uma mesma estrutura, possibilitando maior 

contato entre eles e a necessidade de trabalharem em conjunto. Diferenciando-se desses 

profissionais, os cuidadores dos SRTs atuam mais isoladamente, mas necessitam que 

outros cuidadores da mesma residência executem bem suas funções para que não fiquem 

sobrecarregados. Muitas vezes, isso não ocorre, gerando conflitos entre os profissionais e 

menor satisfação quanto às relações com os colegas.  

Dentre os itens específicos da subescala de Satisfação com a Qualidade dos Serviços 

Oferecidos que apresentaram maior média, encontram-se a satisfação com a forma como 

os pacientes são tratados pela equipe, com a quantidade de ajuda que é fornecida aos 

pacientes e com a atenção e os cuidados dados a esses pacientes. Esses resultados indicam 

que os cuidadores sentem-se satisfeitos com o próprio trabalho que realizam com os 

moradores e com a forma como o serviço tem auxiliado essas pessoas. Tal fator é 

corroborado pelo fato de que a maioria dos entrevistados relatou que recomendaria o 

serviço de residências terapêuticas caso algum amigo ou familiar estivesse necessitando de 

ajuda.  

De forma semelhante à de outros estudos, as subescalas que apresentaram níveis 

mais baixos de satisfação foram as de Condições de Trabalho e Participação nos Serviços. 

Nessas subescalas, os itens que apresentaram maiores níveis de insatisfação foram relativos 

ao salário e aos benefícios, e o item que apresentou maior porcentagem na categoria 

“indiferente” foi com a expectativa de ser promovido. Esses resultados também foram 

encontrados por Gigantesco et al. (2003), pois em seu estudo os profissionais estavam 

particularmente insatisfeitos com o salário, com a possibilidade de serem promovidos, com 

a falta de liberdade na tomada de decisões e com a falta de disponibilidade de informações. 

O estudo conduzido por Van Humbeeck et al. (2004) encontrou resultados diferentes, uma 

vez que os profissionais desse estudo apresentavam satisfação moderada com o salário e 

percebiam que possuíam objetivos claros para executarem em seu trabalho. Uma possível 

explicação para as diferenças encontradas pode ser relativa ao financiamento de serviços 

de saúde mental. O estudo que apresentou resultados diferentes foi realizado na Holanda, 
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país que aloca 10,68% de seus recursos em saúde na saúde mental (WHO, 2011d) e, 

provavelmente, remunera melhor e oferece mais perspectivas de carreira aos trabalhadores 

que atuam nesses serviços.  

 Outros estudos nacionais (Ishara et al., 2008; Camilo et al., 2012 Rebouças et al., 

2008; Pelisoli et al., 2007; Rebouças et al., 2007) também encontraram resultados 

semelhantes em relação às subescalas com menor satisfação. A única exceção foi o estudo 

de Leal et al. (2012), no qual a subescala Satisfação com as Condições de Trabalho 

apresentou os maiores níveis comparativamente às outras três. As autoras explicaram essa 

diferença de resultados em função de uma situação peculiar do serviço avaliado, que tinha 

recebido melhorias em sua infraestrutura, na ocasião do estudo, o que pode ter resultado 

em respostas mais positivas dos profissionais para esse aspecto em particular. Portanto, 

excluindo esse estudo particular, os resultados encontrados, no presente estudo, em 

conformidade com os demais, indicam que, independente da categoria profissional, os 

trabalhadores que atuam nos serviços de saúde mental, em geral, percebem que seu salário 

não é satisfatório e que possuem pouca ou nenhuma possibilidade de promoção em suas 

carreiras. Isso aponta para a necessidade de mais investimentos, visando à melhoria da 

carreira e das condições salariais desses profissionais. 

Em relação aos fatores associados à satisfação dos profissionais cuidadores, na 

análise univariada, somente o sexo do cuidador apresentou diferenças estatisticamente 

significativas, dentre as variáveis sociodemográficas, indicando que mulheres estavam 

mais satisfeitas do que homens. Na análise multivariada, o sexo do cuidador foi, também, a 

variável preditora mais importante da satisfação. Somente um estudo (Jerrel, 1983) 

encontrou resultados semelhantes, estando as mulheres também mais satisfeitas. Outra 

variável que se mostrou significativa, na análise multivariada, foi o cuidador ter alguma 

pessoa doente em casa, o que impactava negativamente em sua satisfação no trabalho. 

Uma possível explicação é que tais cuidadores podem ter mais demandas em casa, 

cuidando de outras pessoas que dependem desses profissionais e afetando a sua satisfação 

com o trabalho. Nenhum dos estudos encontrados analisou a relação dessa variável com a 

satisfação no trabalho 

De acordo com Siqueira (2008), estudos brasileiros sobre satisfação no trabalho têm 

demonstrado que variáveis sociodemográficas comumente estudadas, como sexo, estado 

civil, idade e nível de escolaridade, contribuem pouco para as variações nos níveis de 

satisfação. Tal fator pode explicar por que outras variáveis sociodemográficas não 

apresentaram relação com a satisfação no trabalho. 
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No que diz respeito às variáveis de condições de trabalho, as análises univariadas 

indicaram que a satisfação era maior quando o cuidador trabalhava em uma residência de 

pacientes do sexo feminino e que apresentavam menor número de comportamentos que 

incomodavam os cuidadores. Na análise multivariada, além dessas duas variáveis, o 

número de cuidadores na residência também se mostrou como um fator preditivo, sendo 

que as pessoas que trabalhavam em residências com mais três cuidadores estavam mais 

satisfeitas do que aquelas que trabalhavam com mais quatro profissionais. No que se refere 

à variável sexo dos pacientes, supõe-se que, como a maioria da amostra de cuidadores era 

do sexo feminino, aquelas que trabalhavam em residências com pacientes do mesmo sexo 

estivessem mais satisfeitas com o trabalho, visto que poderiam se sentir mais seguras no 

trabalho e sentirem menor medo de, por exemplo, serem fisicamente agredidas. Além 

disso, o maior número de comportamentos dos pacientes vistos como problemáticos pelos 

cuidadores se relacionou com menor satisfação, porque eles podem dificultar o trabalho. 

De modo semelhante, a menor satisfação em residências que possuíam cinco cuidadores 

pode ser devida ao fato de que a presença de um quinto cuidador se justifica quando na RT 

existe algum morador que requer mais cuidados, o que pode ser um fator dificultador do 

trabalho realizado. De acordo com Locke (1969), a satisfação no trabalho pode ser 

resultante da facilidade que o indivíduo tem em exercer sua atividade, o que explicaria o 

fato de cuidadores com mais empecilhos para desenvolver seu trabalho estejam mais 

insatisfeitos. 

No que diz respeito à correlação entre os escores globais de satisfação e de 

sobrecarga, foi encontrada uma correlação negativa, como em outros estudos que 

realizaram essa análise (Bandeira et al., 2008; Rebouças et al., 2007; Pelisoli et al., 2007; 

De Marco et al, 2008). O valor da correlação encontrado no presente estudo foi o mais alto 

(ρ=-0,59) comparativamente aos outros estudos. Isso confirma a hipótese de que a 

satisfação e a sobrecarga sejam, de fato, construtos teoricamente relacionados de forma 

inversa. Dessa forma, quanto maior a satisfação dos profissionais, menor é a sua 

sobrecarga, e vice-versa. 

Em relação à sobrecarga, o presente estudo encontrou que os cuidadores dos SRTs 

apresentavam grau de sobrecarga baixo, situado entre os escores 1 e 2. Tais resultados 

estão em consonância com outros estudos brasileiros que avaliaram essa variável, por meio 

do mesmo instrumento de medida, tanto com amostras constituídas por profissionais que 

não trabalhavam em residências terapêuticas (Pelisoli et al., 2007; Rebouças et al. 2008; 

Santos et al., 2010; Camilo et al., 2012 Leal et al., 2012; De Marco et al., 2008; Alves et 
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al., 2013) quanto pelo único estudo que avaliou uma amostra que continha profissionais 

desse serviço (Rebouças et al., 2007). O escore global de sobrecarga foi o mais baixo entre 

quase todos os outros estudos (1,54), com exceção do estudo de Pelisoli et al. (2007), que 

avaliou somente nove profissionais de um CAPS e obteve média do escore de sobrecarga 

de 1,33, o que pode ter sido influenciado pela limitação do tamanho da amostra. A maior 

sobrecarga foi encontrada no estudo de Zuardi et al. (2008), que se situou na faixa entre 

sobrecarga “baixa” e “intermediária”, para os médicos residentes de diversos serviços de 

saúde mental. Esses autores explicaram que essa população-alvo pode estar mais sujeita a 

pressões no trabalho para conseguir cumprir as suas próprias expectativas e as dos outros e 

com mais medo de cometerem erros por estarem em situação de aprendizagem. Os 

resultados obtidos no presente estudo são diferentes do esperado, pois, devido ao fato de a 

maior parte dos cuidadores terem pouco conhecimento sobre os transtornos psiquiátricos, 

pensou-se que eles se sentiriam mais sobrecarregados em terem que lidar com situações 

inesperadas e para as quais não teriam conhecimento especializado. 

Em relação às subescalas da IMPACTO-BR, os dados de todos os outros estudos, 

que avaliaram equipes de saúde mental, encontraram que a maior sobrecarga foi observada 

com relação às subescalas de Efeitos no Funcionamento da Equipe e Sentimento de Estar 

Sobrecarregado (Pelisoli et al., 2007; Rebouças et al. 2008; Santos et al., 2010; Camilo et 

al., 2012; Leal et al., 2012; De Marco et al., 2008; Alves et al., 2013). No presente 

trabalho, dentre os itens dessas subescalas, dois se destacaram em relação ao grau de 

sobrecarga: o item referente ao receio de ser fisicamente agredido por um paciente, que 

confirma os resultados dos estudos de Alves et al. (2013) e Camilo et al. (2012), e o item 

que avalia o sentimento de estar fisicamente cansado quando termina de trabalhar, 

encontrado também pelos dois estudos já mencionados e por Pelisoli et al. (2007). 

Acredita-se que esses dois itens, em específico, contribuam mais para a sobrecarga desses 

profissionais pela própria natureza do trabalho de cuidador, que exige que eles fiquem 

praticamente sozinhos, 12 horas ininterruptas, com pacientes psiquiátricos, que podem 

apresentar comportamentos violentos, sentindo-se receosos em serem agredidos e 

fisicamente cansados ao fim da jornada. De acordo com Rössler (2012), um dos estressores 

específicos de profissionais de saúde mental consiste no risco de ter que lidar com 

pacientes potencialmente violentos. 

De forma semelhante aos estudos já citados, a subescala que apresentou o nível mais 

baixo de sobrecarga foi a de Efeitos sobre o Funcionamento Físico e Mental. O item que 

apresentou nível mais baixo de sobrecarga, nessa subescala, foi se o cuidador já procurou a 
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ajuda de um profissional de saúde mental devido a problemas emocionais ligados ao seu 

trabalho. Com relação à escala como um todo, o item que apresentou a menor sobrecarga 

foi relativo ao sentimento de estar deprimido por trabalhar com pessoas com transtornos 

psiquiátricos. Esses resultados talvez se expliquem pelo fato de os cuidadores se sentirem 

satisfeitos com os serviços prestados aos moradores, como pode ser observado pela maior 

satisfação obtida na subescala referente à qualidade dos serviços prestados. Nesse sentido, 

o trabalho com pacientes psiquiátricos funcionaria como um regulador da saúde mental 

desses profissionais pela satisfação em prestar assistência. 

No que diz respeito à análise univariada, o fato de o cuidador ter alguma pessoa 

doente em casa e ter menor renda estiveram relacionados com a maior sobrecarga. Na 

análise multivariada, somente a variável ter pessoa doente em casa, dentre as duas 

variáveis, manteve-se no modelo, sendo, também, a variável preditora mais importante da 

sobrecarga. Outras variáveis que se mostraram significativas, na análise multivariada, 

foram sexo e escolaridade, indicando que os homens e as pessoas que possuíam maior 

número de anos de escolaridade se sentiam mais sobrecarregados. Um estudo (Alves et al., 

2012) também encontrou maior sobrecarga em pessoas do sexo masculino. 

No que diz respeito às variáveis de condições de trabalho, as análises univariadas 

indicaram que, quando o profissional acreditava que não tinha recebido informações 

suficientes sobre transtornos psiquiátricos e quando os moradores apresentavam maior 

número de comportamentos que incomodavam os cuidadores, a sua sobrecarga era mais 

alta. Na análise multivariada, além dessas duas variáveis, o maior número de faltas ao 

trabalho e o maior tempo de serviço apresentaram-se como preditores de uma sobrecarga 

mais elevada, sendo o fato de achar que recebeu informações importantes o fator preditivo 

mais significativo. Pode ser que o fato de o cuidador estar menos informado sobre 

transtornos psiquiátricos, incomode-se mais com alguns comportamentos, gerando maior 

sobrecarga, que pode ser intensificada com o maior tempo de serviço. Apesar de as faltas 

no trabalho terem aparecido como preditoras, acredita-se, na verdade, que elas sejam 

consequência de uma sobrecarga maior. Esse resultado demonstra a importância em se 

estabelecerem programas de contínuo aperfeiçoamento para os profissionais, conforme a 

recomendação da OMS (2001), pois, além de beneficiarem os pacientes, os conhecimentos 

adquiridos podem servir como um regulador da saúde mental dos profissionais. 

A presente pesquisa apresenta, contudo, algumas limitações. A principal limitação é 

que se trata de uma Pesquisa de Levantamento, que, por sua característica descritiva e 

correlacional, permitiu apenas a verificação dos níveis de satisfação e sobrecarga de 
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profissionais cuidadores e suas relações com variáveis sociodemográficas e de condições 

do trabalho, não permitindo o estabelecimento de relações causais entre essas variáveis. 

Em segundo lugar, como as medidas foram tomadas em um único momento no tempo, não 

foi possível avaliar as mudanças que poderiam ter ocorrido na satisfação e na sobrecarga 

dos profissionais em uma sequência longitudinal em função de possíveis modificações no 

serviço e de sua experiência no trabalho. Outra limitação diz respeito à dificuldade de 

generalização dos resultados, visto que a presente pesquisa foi realizada em serviços 

residenciais de apenas um município. Além disso, foram excluídos profissionais que 

atuavam em residências com menos de um ano de funcionamento, que possuíam menos de 

seis meses de experiência de trabalho e que atuavam como cuidadores substitutos. Talvez, 

esses profissionais poderiam apresentar níveis mais elevados de sobrecarga e insatisfação. 

Entretanto, haveria algumas dificuldades em fazer pesquisa com esses profissionais, pois 

eles teriam dificuldades em responder a alguns itens do questionário, podendo enviesar os 

resultados do estudo. Apesar dessas limitações, este estudo pôde oferecer resultados 

importantes para a avaliação de serviços de saúde mental. As medidas obtidas com os 

profissionais de residências terapêuticas podem fornecer dados relevantes para o 

planejamento de serviços de saúde mental que apresentem uma equipe mais satisfeita e 

menos sobrecarregada, o que influenciará diretamente no tratamento recebido pelos 

usuários do serviço. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo permitiram obter uma avaliação sobre a satisfação e 

a sobrecarga de profissionais cuidadores de SRTs, identificando em quais dimensões a 

sobrecarga e a satisfação se encontram mais baixas e em quais se encontram mais elevadas. 

Destacou-se que não existem diferenças nos níveis globais de satisfação e de sobrecarga 

dos cuidadores de residências terapêuticas, comparativamente a outros profissionais de 

saúde mental, seja de serviços residenciais ou não. Apesar disso, no que se referem às 

dimensões avaliadas, os níveis de satisfação mais elevados se referiam à dimensão que 

avaliava a percepção desses profissionais com a qualidade dos serviços oferecidos aos 

pacientes, o que difere dos outros estudos, pois estes encontraram maiores níveis de 

satisfação na dimensão de relacionamento com a equipe. Isso se explica pela 

especificidade do serviços residenciais  e pela diferença na estrutura e funcionamento das 

equipes dos SRTs comparativamente aos outros tipos de serviços de saúde mental, como os 

CAPS, avaliados em outros estudos. Esses resultados são interessantes na medida em que 

demonstram o comprometimento do profissional em oferecer um serviço de qualidade.  

No entanto, a grande insatisfação com aspectos relativos às condições de trabalho, 

semelhante em todos os estudos, como salário e possibilidade de promoção, denunciam a 

importância em se reavaliarem as carreiras dos profissionais de saúde mental, em geral, 

para que continuem prestando um bom serviço aos pacientes. De acordo com Lautizi, 

Laschinger e Ravazzolo (2009), é fundamental que novas políticas sejam criadas para 

aumentar a satisfação, uma vez que uma das fontes de satisfação é a possibilidade de 

progredir na carreira e crescer no ambiente de trabalho. Quando essas possibilidades não 

existem, os profissionais se sentem inertes e pouco reconhecidos. Esse sentimento pode 

levar à mudança de trabalho, mesmo que estejam satisfeitos com outros aspectos de sua 

atividade, aumentando a rotatividade e prejudicando os cuidados prestados aos pacientes. 

A análise dos fatores associados, conduzida na presente pesquisa, indicou a presença 

de variáveis sociodemográficas e de condições de trabalho relevantes na predição da 

satisfação e da sobrecarga dos cuidadores dos SRTs. As variáveis sociodemográficas 

preditoras tanto da satisfação quanto da sobrecarga foram o sexo do cuidador e a presença 

de alguma pessoa doente em sua casa, indicando que as mulheres e as pessoas que não 

possuíam pessoa doente em casa estavam mais satisfeitas e menos sobrecarregadas. É 

interessante, para estudos futuros, verificar a relação dessas variáveis, especialmente do 

gênero, no papel de profissionais cuidadores. A variável de condições de trabalho, que foi 
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comum aos modelos de regressão da satisfação e da sobrecarga, se refere ao número de 

comportamentos problemáticos percebidos pelos cuidadores, sendo que um menor número 

desses comportamentos se associou à maior satisfação e menor sobrecarga no trabalho. 

Destaca-se, ainda, que o cuidador achar que não tinha informações suficientes sobre 

transtornos psiquiátricos também se apresentou como uma variável preditora da 

sobrecarga. Esses resultados reforçam o fato de que são necessárias mais ações de 

capacitação desses profissionais, para que possam compreender um pouco mais sobre as 

pessoas com quem atuam e se sentirem menos sobrecarregados, oferecendo melhores 

serviços. 

Os resultados desta pesquisa apontam para a necessidade de mais estudos que 

avaliem os cuidadores que atuam nas residências terapêuticas, visto a importância desses 

trabalhadores no cuidado e atenção aos pacientes psiquiátricos. De acordo com a 

recomendação de Ruggeri (1994), é primordial que esses estudos avaliem as diferentes 

perspectivas dos atores envolvidos, uma vez que, em serviços de saúde mental na 

comunidade, os sujeitos interagem continuamente. É de suma importância que mais 

estudos em residências terapêuticas sejam realizados, especialmente no Brasil, onde, de 

acordo com Delgado (2015), são raríssimos os estudos realizados nesses serviços, 

fundamentais para a efetiva consolidação da reforma psiquiátrica brasileira. 
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Bandeira, Pitta e Mercier (2000)            

 

ANEXO A 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

(SATIS-BR) 

 

SATIS-BR - FORMA ABREVIADA  

Bandeira, M., Pitta, AMF e Mercier, C. (2000). Escalas Brasileiras de Avaliação da Satisfação (SATIS-BR) e da 

sobrecarga (IMPACTO-BR) da equipe técnica em serviços de saúde mental. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 49 (4): 

105-115. 

   

Obrigado por aceitar ser entrevistado neste estudo coordenado por ____________________________.  

O objetivo principal deste questionário é conhecer as experiências das pessoas junto aos serviços de 

saúde mental, com a perspectiva de estar melhorando-os posteriormente.  

 Este questionário foi adaptado e validado a partir de um estudo feito no Brasil sobre a satisfação com os 

serviços de saúde mental, realizado pelo Laboratório de Investigações em Saúde Mental da USP, pelo 

Centro Colaborador da OMS em Montreal para Pesquisa e Formação em Saúde Mental e pelo 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ, como parte de um estudo multicêntrico coordenado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A permissão de utilizar este questionário foi dada pelo Dr. 

J.M. Bertolote da Unidade de Luta contra as Doenças Mentais da Divisão de Saúde Mental da OMS.  

Todas as informações fornecidas por você serão mantidas estritamente confidenciais (e seu anonimato é 

garantido, se assim você desejar).  

Nós estamos gratos pelo tempo que você está gastando para responder a todas estas questões e, é claro, 

todos os seus comentários são bem-vindos.  

 SSATIS-BR-FORMA ABREVIADA  

ESCALA DE AVALIACAO DA SATISFACAO DA EQUIPE EM SERVICOS DE SAUDE MENTAL  

   

Nome (Opcional):____________________________ 

Estado civil:___________ Sexo:_________________ 

Nome do serviço:____________________________  

Data ___/___/___  

Idade:________________________ 

Escolaridade:___________________ 

Cargo/função:___________________ 

Tempo de serviço:_______________  

  

 

Nós vamos lhe fazer alguma perguntas sobre o seu grau de satisfação com a instituição na qual você trabalha 

atualmente. Favor responder a todas as questões. Não há respostas certas ou erradas. Responda de acordo 
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com sua percepção. 

  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

2. Como você se sente com a expectativa de ser promovido?   

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

3. Você se sente satisfeito com o grau de responsabilidade que você tem no seu serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

4. Você se sente satisfeito no seu relacionamento com os outros colegas?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

5. Você se sente satisfeito com o grau de controle dos seus supervisores sobre o seu trabalho?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

6. Como você se sente em relação ao grau de autonomia que você tem em seu serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

7. Você se sente satisfeito com a freqüência de discussões relacionadas a temas profissionais que você tem com 

seus colegas no serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

1 

2  
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Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

3  

4  

5 

8. Você se sente satisfeito com o grau de sua participação no processo de tomada de decisões no seu serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

9. Você se sente satisfeito com sua participação na implementação de programas e/ou atividades novas no serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

10. Você se sente satisfeito com sua participação no processo de avaliação das atividades e/ou programas do 

serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

1 

2  

3  

4  

5 

11. Você se sente satisfeito com a atenção dada às suas opiniões?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

12. Você percebe um bom clima no ambiente de trabalho?  

Nunca  

Raramente  

Mais ou menos  

Freqüentemente  

Sempre  

1 

2  

3  

4  

5 

13. Em geral, você se sente satisfeito com o clima no seu ambiente de trabalho?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

14. Em geral, como você classificaria o "clima" de amizade no ambiente de trabalho?  
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Nada amigável  

Pouco amigável  

Mais ou menos  

Amigável  

Muito amigável  

1 

2  

3  

4  

5 

15. Até que ponto você se sente satisfeito com seu salário?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

16. Você está satisfeito com os benefícios que recebe deste trabalho?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

17. Você está satisfeito com a atenção e os cuidados que são dados aos pacientes?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

18. Até que ponto você acha que os profissionais deste serviço compreendem os problemas dos pacientes?  

De forma alguma  

Não muito  

Mais ou menos  

Bem  

Muito bem  

1 

2  

3  

4  

5 

19. Até que ponto você acha que os profissionais de Saúde Mental do serviço compreendem o tipo de ajuda de que 

os pacientes necessitam?  

De forma alguma  

Não muito  

Mais ou menos  

Bem  

Muito bem  

1 

2  

3  

4  

5 

20. Considerando as necessidades globais dos pacientes que procuram este serviço para tratamento, até que ponto 

este serviço é apropriado para recebê-los aqui?  

Muito inapropriado  

Inapropriado  

Mais ou menos  

Apropriado  

Muito apropriado  

1 

2  

3  

4  

5 
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21. Você está satisfeito com a quantidade de informações dadas aos pacientes sobre suas doenças neste serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

22. Você está satisfeito com a quantidade de informações dadas aos pacientes sobre o tratamento que é dado neste 

serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

23. Em geral, até que ponto você se sente satisfeito com a forma como os pacientes são tratados pela equipe?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

24. Como você se sente com a quantidade de ajuda que é dada aos pacientes pelo (nome do serviço) ?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

25. Você se sente satisfeito com as medidas tomadas para assegurar privacidade durante o tratamento dos pacientes 

no (nome do serviço) (p.ex.: portas fechadas, nenhuma interrupção durante o atendimento com o terapeuta)?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1  

2  

3  

4  

5 

26. Você se sente satisfeito com as medidas tomadas para assegurar a confidencialidade sobre os problemas dos 

pacientes, e os cuidados que eles recebem no (nome do serviço)?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1  

2  

3  

4  

5 

27. Você se sente satisfeito com a freqüência de contato entre a equipe e os pacientes?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

1 

2  



126 
 

 
 

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

3  

4  

5 

28. Você se sente satisfeito com o grau de competência profissional da equipe deste serviço?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito 

1 

2  

3  

4  

5 

29. Você se sente satisfeito em relação às medidas de segurança do (nome do serviço)?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

30. Você está satisfeito com o conforto e a aparência do (nome do serviço)?  

Muito insatisfeito  

Insatisfeito  

Indiferente  

Satisfeito  

Muito satisfeito  

1 

2  

3  

4  

5 

31. Como você classificaria, as instalações da unidade (p.ex.: banheiro, cozinha, refeições, o próprio prédio, etc.)?  

Péssimas  

Ruins  

Regulares  

Boas  

Excelentes 

1 

2  

3  

4  

5 

32. Se um amigo ou familiar estivesse necessitando de ajuda de uma unidade de Saúde Mental, você recomendaria a 

ele/a o (nome do serviço) ?  

Não, com certeza que não  

Não, acho que não  

Talvez  

Sim, acho que sim  

Sim, com certeza 

1 

2  

3  

4  

5 

33. De que você mais gosta neste serviço?  

..........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. ........

............................................. 

34.Quais são particularmente os aspectos de que você não gosta?  
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......................................................................................................................................... .................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................. 

35. Você acha que o serviço poderia ser melhorado ?  

Sim  

Não 

1 

2 

35.1 Se sim, de que maneira?  

...................................................................................................................................... ....................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................. 

   

   

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!! 
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ANEXO B  

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

DO IMPACTO DO TRABALHO 

EM SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL  

IMPACTO-BR FORMA ABREVIADA  

Bandeira, M., Pitta, AMF e Mercier, C (2000). Escalas Brasileiras de Avaliação da Satisfação (SATIS-BR) e 

da sobrecarga (IMPACTO-BR) da equipe técnica em serviços de saúde mental. Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, 49 (4): 105-115. 

   

Obrigado por aceitar ser entrevistado neste estudo coordenado por _____________________. O 

objetivo deste estudo é conhecer a experiência das pessoas junto aos serviços de saúde mental, 

com a perspectiva de estar melhorando-os posteriormente.  

Este questionário foi adaptado e validado a partir de um estudo feito no Brasil sobre a sobrecarga 

sentida pelas pessoas que trabalham em serviços de saúde mental, realizado pelo Laboratório de 

Investigações em Saúde Mental da USP, pelo Centro Colaborador da OMS em Montreal para 

Pesquisa e Formação em Saúde Mental e pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da 

UFSJ, como parte de um estudo multicêntrico coordenado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). A permissão de utilizar este questionário foi concedida pelo Dr. J.M. Bertolote da 

Unidade de Luta contra as Doenças Mentais da Divisão de Saúde Mental da OMS.  

Todas as informações fornecidas por você serão mantidas estritamente confidenciais (e seu 

anonimato é garantido, se assim você desejar).  

Nós lhe agradecemos pelo tempo que você está gastando para responder todas estas questões e, é 

claro, todos os seus comentários são bem-vindos.  

 

  IMPACTO-BR-FORMA ABREVIADA  

ESCALA DE AVALIACAO DO IMPACTO DO TRABALHO EM SERVICOS DE SAUDE MENTAL  

Nome (Opcional):______________________ Estado 

civil:___________ Sexo:_________________  

Nome do serviço:______________________  

Data ___/___/___  

Idade:______________________ 

Escolaridade:_________________ 

Cargo/função:__________  

Tempo de serviço:______________  

 

 

As perguntas que vamos lhe fazer agora se referem às repercussões que podem ocorrer em sua vida cotidiana 

devido ao seu trabalho junto às pessoas portadoras de transtorno mental. Queira responder a todas as 

perguntas sem exceção. Não há respostas certas ou erradas. Queira responder em função de sua percepção.  
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1.Quando você pensa nos resultados de seu trabalho com os portadores de transtorno mental, você se sente 

frustrado?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

2.Você se sente sobrecarregado tendo que lidar com portadores de transtornos mentais todo o tempo?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

3.Você tem receio da possibilidade de ser fisicamente agredido por um paciente?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

4.Você acha que o seu trabalho com portadores de transtorno mental está afetando o seu estado geral de 

saúde física?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

5.Você está tendo mais problemas ou queixas físicas desde que começou a trabalhar no campo da Saúde 

Mental?  

Nunca 

Raramente 

Mais ou menos 

Freqüentemente 

Sempre 

1 

2 

3 

4 

5 

6.Você sente necessidade de procurar médicos com mais freqüência desde que começou a trabalhar no 

campo da Saúde Mental?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

7.Você toma mais medicações desde que está neste emprego?  
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De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

8.Você se sente fisicamente cansado quando termina de trabalhar?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

9.Até que ponto seus períodos de afastamento por doença estão relacionados com períodos de estresse no 

trabalho?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

10.Em geral, o contato com o portador de transtorno mental está afetando a sua estabilidade emocional?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

11.Você está tendo distúrbios de sono que você relacione com o trabalho?  

Nunca 

Raramente 

Mais ou menos 

Freqüentemente 

Sempre 

1 

2 

3 

4 

5 

12.Você se sente deprimido por trabalhar com pessoas com problemas mentais?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

13.Você se sente estressado por causa do seu trabalho em Saúde Mental?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

14.Alguma vez você precisou procurar ajuda de um profissional de Saúde Mental por causa de problemas 

emocionais devido ao seu trabalho?  
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Nunca 

Raramente 

Mais ou menos 

Freqüentemente 

Sempre 

1 

2 

3 

4 

5 

15.Você algumas vezes sente que ter um outro tipo de emprego faria você se sentir mais saudável 

emocionalmente?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

16.Você pensa em mudar de campo de trabalho?  

Nunca 

Raramente 

Mais ou menos 

Freqüentemente 

Sempre 

1 

2 

3 

4 

5 

17.Em geral, você sente que trabalhar com portadores de transtorno mental impede você de ter 

relacionamentos mais satisfatórios com sua família?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

18.Você acha que seu contato com os portadores de transtorno mental está afetando pessoalmente sua vida 

social?  

De forma alguma 

Não muito 

Mais ou menos 

Muito 

Extremamente 

1 

2 

3 

4 

5 

 

19.Quais são os aspectos do seu trabalho neste serviço que resultam em mais sobrecarga para você?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

20. Quais são os aspectos do seu trabalho neste serviço que resultam em menos sobrecarga para você?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

21.Quais os aspectos do seu trabalho neste serviço que você gostaria de mudar para diminuir sua 

sobrecarga?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!! 

 



132 
 

 
 

ANEXO C 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E DE CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

 

 

1. Nome do respondente: ___________________________________ 2. Entrevistador: ______________  

 

3. RT:_________________ 4. Data da Entrevista: ___/___/2015    5. Local entrevista: _______________ 

 

A) DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

 

6. Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino    

      

7. Idade: _____ anos. 

        

8. Data de Nascimento:..../....../...... 

 

9. Estado civil: (  ) 1. Solteiro(a) (  ) 3. Vivendo como casado(a)  (  ) 5. Viúvo(a)       

             (  ) 2. Casado(a) (  ) 4. Separado(a) / Divorciado 

 

10. Vive com companheiro(a)? (  ) 0. Não  (  ) 1. Sim 

 

11. Você tem filhos?  (  ) 0. Não (  ) 1. Sim          

(Se não, passar para questão 13) 

 

12. Se sim, quantos filhos? __________________ 

 

13. Quantos dependentes você tem? (Considerar pessoas que dependem da sua renda) __________ 

 

14. Grau de escolaridade: 

(  ) 1. ensino fundamental incompleto   (  ) 3. ensino médio incompleto   (  ) 5. ensino superior incompleto 

(  ) 2. ensino fundamental completo      (  ) 4. ensino médio completo      (  ) 6. ensino superior completo 

 

 

15. Número de anos de escolaridade (considerar anos de curso técnico, se houver) ________ 

 

16. Você possui outra fonte de renda?  (  ) 0. Não    (  ) 1. Sim  

 

17. Se sim, Qual? 1.  (  ) Benefício do governo (pensão, aposentadoria, bolsa família) 

    2.  (  ) Pensão de ex-cônjuge (oriunda de separação/divórcio) 

    3.  (  ) Outro trabalho com carteira assinada 

    4.  (  ) Outro trabalho sem carteira assinada 

    5.  (  ) Outra fonte: _____________________________ 

 

 

18. Você é o principal contribuinte na renda da casa? (  ) 0. Não    (  ) 1. Sim 

 

19. Pensando em todos que recebem alguma renda em sua casa, qual foi a renda no último mês? _______ 

Agora vamos fazer algumas perguntas para poder descrever as 

características das pessoas que estão participando desse estudo. 
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20. Existe alguma pessoa doente na sua casa que necessita de sua ajuda com afazeres do dia-a-dia (ajudar 

na higiene, cozinhar para a pessoa, etc.)? (  ) 0. Não    (  ) 1. Sim 

 

21. Você tem algum problema de saúde atualmente? (  ) 0. Não       (  ) 1. Sim   

 

B) CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

22.  Que tipo de transporte você usa para chegar a esta residência terapêutica? 

Condução própria                                                    1 

Condução de familiares                                           2 

Condução de amigos                                                3 

Transporte público                                                   4 

Caminhada                                                               5 

Outro (especificar)_____________________         9 

 

23.  Quanto tempo você gasta para vir de sua casa a esta residência terapêutica? 

0-15 minutos                                                                      1 

16-30 minutos                                                                    2 

31-45 minutos                                                                    3 

46-60 minutos                                                                    4  

mais que 60 minutos                                                          5 

 

24. Quanto tempo você passa, por semana, com pessoas com doenças mentais? 

Mais de 40h/semana                                               1 

Entre 31-40h/semana                                              2 

Entre 21-30h/semana                                              3 

Entre11-20h/semana                                               4 

Menos de 10h/semana                                            5 

 

25. Há quanto tempo, em meses, você trabalha nesta residência terapêutica?_______________ 

 

26. Em quantas residências terapêuticas já trabalhou? ________ 

 

27. Atualmente, quantos são os moradores da residência onde você trabalha? _______ 

 

28. Qual o seu turno de trabalho? (  ) 1. Dia    (  ) 2. Noite 

 

29. Há quanto tempo, em dias e meses, você trabalha nesse turno? _______________ 

 

30. Em geral, como você avalia o grau de dependência dos moradores da residência onde trabalha? 

(  ) 1. Nenhuma       (  ) 2. Baixa      (  ) 3. Moderada      (  ) 4. Alta      

 

31. Você gostaria de trabalhar em outra residência? (  ) 0. Não      (  ) 1. Sim 

 

32. Quantas vezes acontecem acidentes domésticos na residência onde você trabalha?  

(  ) 1. nunca aconteceu  (  ) 2. diariamente    (  ) 3. semanalmente    (  ) 4. mensalmente   (  ) 5. anualmente            

 

33. Neste ano, quantos dias você precisou faltar ao trabalho? ____________ 

 

34. Você acha que recebeu informações suficientes sobre doenças mentais?  

      (  ) 0. Não    1.(   ) Sim 
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35. Você acredita que os moradores conseguiriam controlar os comportamentos problemáticos, se eles 

quisessem? 

(  ) 0. Não    (  ) 1. Sim 

 

36. O que você acha da sua convivência com os moradores? Você acha que é: 

       (  ) 1.  Muito ruim     (  ) 2. Ruim         (  ) 3.  Boa           (  ) 4. Muito boa 

 

37. Você sente alguma satisfação em cuidar dos moradores?  

      (  ) 1. Nenhuma satisfação       (  ) 2. Um pouco de satisfação      (  ) 3. Muita satisfação 

 

38. Em geral, quais são os comportamentos dos moradores que lhe incomodam mais? 

 

(  ) agressividade física (  ) problema de 

sexualidade 

(  ) quebra objetos 

(  ) ameaças, agressão 

verbal 

(  ) pede atenção demais (  ) foge p/ rua 

(  ) agitação     (  ) recusar o remédio (  ) tira a roupa 

(  ) crises de nervo (  ) drogas (  )  bebidas 

(  ) falta de  higiene     (  ) falar sozinho      (  ) fumar demais      

(  ) ser muito dependente           (  ) ficar à toa em casa              (  ) não ajuda nas tarefas de 

casa 

(  ) fica sem energia 

(apatia)                   

(  ) pede comida na rua     

 

 

Outros:_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

39. Em geral, quais atividades você executa na residência onde trabalha?   

 

 

(  ) ajuda em tarefas 

domésticas 

(  ) ajuda no pagamento de 

contas 

(  ) ajuda na administração    

do dinheiro (saber o que 

comprar) 

(  ) prepara a alimentação (  ) lava as roupas (  ) tenta consertar coisas 

que estragam 

(  ) ajuda o morador a se 

vestir/se arrumar     

(  ) ajuda com a medicação (  ) ajuda a tomar banho 

(  ) ajuda na movimentação 

pela vizinhança 

(  ) ajuda na utilização de 

transporte público 

(  )  ajuda nas relações com 

vizinhos 

(  ) ajuda nas relações com o 

comércio 

(  ) ajuda na comunicação 

com outras pessoas 

(  ) ajuda com a escrita 

(  ) ajuda com a leitura (  ) ajuda em atividades de 

lazer dentro de casa (ver 

TV, jogar baralho, etc.) 

(  ) ajuda em atividades de 

lazer fora de casa 

(passeios etc.) 

(  ) ajuda a resolver conflitos 

entre moradores 

  

 

Outras: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua participação! 
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 ANEXO D  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de entrevistas sobre a experiência dos cuidadores que trabalham 

nas Residências Terapêuticas da cidade de Barbacena. Estas entrevistas foram autorizadas pela 

coordenadora das Residências Terapêuticas, Leandra Mara de Vilhena Melo Vidal. O responsável por 

este estudo é Carlos Guilherme Cristelli Soares. 

 

Os resultados deste estudo podem contribuir com informações importantes para compreender as 

condições de trabalho de cuidadores das Residências Terapêuticas e conhecer suas necessidades e 

opiniões sobre essa atividade. 

 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 1 hora, para conversarmos sobre 

o seu trabalho enquanto cuidador de moradores das Residências Terapêuticas. 

 

Essa entrevista não vai causar prejuízos para você no seu trabalho e não envolve nenhum risco para você. 

Você poderá ter todas as informações que quiser sobre este estudo e poderá interromper sua participação 

a qualquer momento, se você desejar, sem que haja nenhuma consequência no seu trabalho.  

 

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, nem terá nenhuma 

despesa. Seu nome não aparecerá em nenhum momento do estudo, pois você será identificado com um 

número. Todas as informações prestadas por você serão mantidas somente entre nós, portanto, são 

sigilosas. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de 

pessoas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO. 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, li  

(nome do voluntário)  

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será realizado. A 

explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em nenhum risco para mim. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que isso não afetará o meu trabalho. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei 

despesas e que não receberei dinheiro para participar do estudo. Eu concordo em participar deste estudo. 

 

           Barbacena, _____/_____/2015 

 

 

_______________________________________                    _____________________ 

                 Assinatura do voluntário                                          Documento de identidade 

 

 _______________________________________ 

        Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: 

 Caso você queira conversar com a pessoa responsável por este estudo, você pode telefonar para o 

número 3379-2469 e pedir para falar com Carlos Guilherme. 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a Comissão de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei – 

cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO E 

 

 

 

 


