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RESUMO 

 

A avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental foi recomendada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a partir da perspectiva dos três atores envolvidos nesses 

serviços: pacientes, familiares e profissionais. A percepção destes atores tem sido avaliada 

em função de duas dimensões principais: a sua satisfação com os serviços e a sobrecarga 

sentida por familiares e profissionais nos cuidados prestados aos pacientes psiquiátricos. 

Embora estudos tenham investigado uma ou outra destas dimensões por parte de um dos 

atores, separadamente, nenhuma pesquisa publicada nas bases indexadas Scielo e Lilacs, 

avaliou simultaneamente as três perspectivas. Visando contribuir para suprir esta lacuna, a 

presente pesquisa investigou, simultaneamente, a satisfação dos três atores e as sobrecargas 

dos familiares e profissionais, por meio de escalas validadas. Realizou-se um estudo 

avaliativo descritivo, com amostras aleatórias de 35 pacientes e 35 familiares, e com a 

participação de 8 profissionais da equipe de trabalho do Centro de Referência em Saúde 

Mental (CERSAM) “Nossa casa”, no município de Perdões. Os resultados indicaram 

níveis elevados de satisfação dos três atores com a maioria dos aspectos avaliados no 

serviço. Os pacientes se sentiram significativamente mais satisfeitos com o atendimento 

dos profissionais do que com os outros aspectos avaliados do serviço, enquanto os 

familiares não apresentaram diferenças de satisfação entre os itens ou aspectos avaliados. 

Os profissionais se sentiram menos satisfeitos com as condições de trabalho, em particular 

os baixos salários e a falta de expectativa de ser promovido. Ambos, pacientes e 

profissionais se sentiram menos satisfeitos com a estrutura física do serviço, sua aparência 

e conforto. Os resultados indicaram poucos efeitos da sobrecarga de trabalho na equipe, 

para a maioria dos aspectos avaliados, mas apontaram cinco itens com sobrecarga 

significativamente mais elevada para os profissionais. Uma avaliação qualitativa permitiu 

aprofundar a compreensão da sobrecarga dos profissionais. Para os familiares, a sobrecarga 

subjetiva foi mais elevada em relação à supervisão dos comportamentos problemáticos dos 

pacientes e as freqüentes preocupações com a segurança e futuro dos pacientes, enquanto a 

sobrecarga objetiva foi mais elevada com relação à assistência aos pacientes na vida 

cotidiana. Esta pesquisa aponta para a necessidade de ampliar os estudos de avaliação 

integrativa, envolvendo as perspectivas dos três atores, para uma melhor compreensão dos 

fatores que contribuem para a qualidade do atendimento. 

 

Palavras-chave: avaliação de serviços de saúde mental, satisfação, sobrecarga. 



 

 

ABSTRACT 

 

The evaluation of the quality of mental health services has been recommended by the 

World Health Organization (WHO), focusing on three agents‟ perspectives: patients, 

family members and professionals. These perspectives have been evaluated considering 

two main dimensions: satisfaction with the services and the burden felt by both family 

members and professionals, while taking care of psychiatric patients. Although some 

studies have investigated one or another of these dimensions separately, in regard to one of 

the three agents, no research published on the indexed Scielo and Lilacs bases has ever had 

all three perspectives simultaneously evaluated. Seeking to contribute toward filling this 

gap, this research evaluated simultaneously both the satisfaction of the three agents and the 

burden felt by family members as well as the professionals, by means of validated scales. 

A descriptive, evaluative study has been carried out with two random samples of 35 

patients and 35 family members, together with the participation of 8 professionals from the 

work team of the Centro de Referência em Saúde Mental – CERSAM - “Nossa Casa”, in 

the town of Perdões. The results indicated high satisfaction levels from all three agents in 

most of the evaluated aspects regarding the service. Patients were significantly more 

satisfied with the care rendered by the professionals than with the other evaluated aspects 

regarding service, while the family members have not presented any differences in 

satisfaction concerning the evaluated items or aspects. Professionals felt less satisfied in 

regard to working conditions, especially the low salaries as well as to the fact that there is 

no hoping for promotions. Both patients and professionals felt less satisfied with the 

physical structure and comfort of the service. The burden of work within the team was 

generally low, except for five items showing significant higher burden scores. A qualitative 

evaluation has made it possible to better comprehending the burden suffered by 

professionals. Family members felt more subjective burden regarding the supervision of 

the patients‟ problematic behaviours and the concerns about the safety and the future of the 

patients, while the objective burden was higher for the assistance to the patients in daily 

life. The present research points out the necessity of developing integrative evaluative 

studies from the three agents„ perspectives in order to achieve a better understanding of the 

quality of services. 

 

Keywords: evaluation of mental health services, satisfaction and burden 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de desinstitucionalização da assistência psiquiátrica iniciou-se, nos 

países desenvolvidos, a partir da década de 1950, visando à diminuição dos leitos 

psiquiátricos e ao desenvolvimento de serviços de saúde mental para o atendimento aos 

pacientes e suas famílias, na comunidade (Bandeira, 1991; Gonçalves, Fagundes, Lovisi & 

Lima, 2001). No Brasil, a Reforma Psiquiátrica se iniciou, efetivamente, entre as décadas 

de 1970 e 1980, seguindo os moldes adotados internacionalmente (Lougon, 2006). Houve 

redução de leitos hospitalares e foram criados serviços substitutivos ao modelo asilar, tais 

como residências terapêuticas, centros de convivência, centros de atenção psicossocial 

(CAPS), núcleos de atenção psicossocial e hospitais-dia (Andreoli, 2007). Tais serviços 

colocaram em destaque a reinserção social dos pacientes na comunidade, a promoção da 

qualidade de vida, bem como o envolvimento das famílias (Koga, Furageto, Santos, 2006; 

Bandeira, Pitta & Mercier, 2000b; Morgado & Lima, 1994). 

Inicialmente, as experiências desses novos serviços não foram avaliadas, 

dificultando a análise dos processos e dos resultados dessas implantações. Avaliações 

sistemáticas de serviços permitem aferir a eficácia das intervenções terapêuticas utilizadas 

no tratamento dos pacientes e comparar os resultados de diferentes serviços (Gonçalves et 

al., 2001). Os estudos de avaliação se desenvolveram lentamente, de forma fragmentada, já 

que não eram, a princípio, considerados essenciais ao funcionamento dos serviços (Reis, 

Santos, Campos, Acúrcio, Leite & Leite, Cherchiglia & Santos, 1990). As avaliações em 

saúde mental tenderam a seguir o modelo de Donabedian (1966), adotado para a avaliação 

da qualidade dos serviços de saúde em geral, o qual contempla as três dimensões dos 

serviços: estrutura, processo e resultado. 

Nos últimos anos, a avaliação dos serviços de saúde mental tem sido recomendada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir da perspectiva dos três atores 

envolvidos nesses serviços: pacientes, familiares e profissionais. A perspectiva destes 

atores tem sido avaliada em função de duas dimensões principais: a sua satisfação com os 

serviços e a sobrecarga sentida por familiares e profissionais nos cuidados prestados aos 

pacientes psiquiátricos. Para esta avaliação, a OMS desenvolveu o projeto WHO-SATIS 

(1996), em dezenove países, visando à criação de cinco escalas de medida que avaliam a 

qualidade dos serviços de saúde mental, através das variáveis satisfação e sobrecarga. 



14 

 

Estão, portanto, disponíveis no contexto brasileiro instrumentos de medida adequados para 

a avaliação da satisfação e sobrecarga em serviços de saúde mental. 

A satisfação dos usuários (pacientes e familiares) é um importante preditor da 

adesão ao tratamento e do uso dos serviços de saúde, sendo também uma importante 

medida da qualidade da atenção em saúde (Fitzpatrick, 1991). Por outro lado, a satisfação 

dos profissionais contribui para a própria qualidade do atendimento aos pacientes. A 

satisfação se refere às expectativas e às percepções que as pessoas têm em relação aos 

serviços (Silva & Formigli, 1994). Segundo Ruggeri (1994), as dimensões que contribuem 

para o domínio da satisfação devem ser avaliadas de acordo com diferentes perspectivas, 

tais como a dos pacientes, familiares e profissionais. Os instrumentos de medida deverão 

fornecer base para uma avaliação multiaxial de satisfação, de modo simultâneo, ao 

considerar as opiniões de todos estes atores. 

A sobrecarga tem sido considerada também como um importante indicador a ser 

incluído na avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental e se refere à percepção de 

demandas excessivas para a pessoa, e ao sentimento de ter um peso a carregar em 

consequência dessas demandas. Esta variável avalia os custos não-monetários de um 

serviço e pode afetar negativamente os próprios cuidados prestados aos pacientes (Maurin 

& Boyd, 1990). Esta variável é avaliada nas perspectivas dos familiares e dos profissionais 

de saúde mental (WHO-SATIS, 1996). 

Aumentar a qualidade dos serviços de saúde mental a partir de avaliações 

permanentes da satisfação e da sobrecarga dos atores envolvidos, utilizando estes dados 

para promover a melhoria dos serviços, tem sido um objetivo amplamente incentivado pela 

OMS (WHO, 2001). Entretanto, não foram encontrados, até o momento, nas bases 

indexadas da Scielo e Lilacs, estudos avaliativos que contemplem simultaneamente as três 

perspectivas: pacientes, familiares e profissionais. Em geral, os estudos têm se limitado a 

avaliações de apenas uma destas perspectivas. 

No Brasil, foram encontradas quatorze pesquisas realizadas com o objetivo de 

avaliar a satisfação e/ou a sobrecarga em serviços de saúde mental, utilizando instrumentos 

de medida validados. Em treze destes estudos, foi avaliado apenas um dos atores dos 

serviços de saúde mental e em um estudo foi avaliada a satisfação dos pacientes, 

profissionais e familiares, sendo a avaliação dos familiares cuidadores uma avaliação 

qualitativa (Libério, 1999). 

Dentre os treze estudos, nos quais se avaliou apenas um dos atores, em cinco foram 

avaliadas a sobrecarga e a satisfação dos profissionais (Bandeira, Ishara & Zuardi, 2007; 
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Pelisoli, Moreira & Kristensen, 2007; Rebouças, Legay & Abelha, 2007; De Marco, 

Cítero, Moraes & Nogueira-Martins, 2008; Rebouças, Abelha, Legay & Lovisi, 2008), em 

um foi avaliada somente a satisfação dos profissionais (Ishara, Bandeira & Zuardi, 2008). 

Três estudos avaliaram apenas a satisfação de pacientes (Jaegger, Guitton, Lyrio, Santos, 

Freitas, Gonçalves, Abelha & Legay, 2004; Heckert, Teixeira & Trindade, 2006; 

Kantorski, Jardim, Wetzel, Olschowsky, Sneider, Heck et al., 2009), em um estudo foi 

avaliada a satisfação dos familiares (Bandeira, Mercier, Perreault, Libério & Pitta, 2002) e 

em três a sobrecarga de familiares cuidadores (Scazufca, Menezes & Almeida, 2002b; 

Garrido & Menezes, 2004; Barroso, Bandeira & Nascimento, 2007). Em uma das 

pesquisas, descreveu-se um projeto no qual o autor sugeriu, mas não realizou, a avaliação 

do grau de satisfação dos três atores simultaneamente (Pitta, Souza, Lancman, Kinoshita, 

Cavalcanti, Valentini & 1995). 

Em nenhuma pesquisa, até o momento, foram incluídos os três atores, 

simultaneamente, na avaliação da satisfação e sobrecarga, evidenciando uma carência de 

tais estudos. Em estudos deste tipo, como é o presente trabalho, podem-se fornecer 

informações confiáveis e mais completas sobre os serviços, estabelecer convergências e 

divergências entre os atores e ter mais condições de dar conta da complexidade da 

avaliação dos serviços de saúde mental. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1. A desinstitucionalização psiquiátrica 

 

O processo de desinstitucionalização psiquiátrica se iniciou a partir dos anos 1950, 

na Europa e América do Norte. Duas dimensões caracterizaram este processo: a redução 

progressiva dos leitos e o desenvolvimento de serviços substitutivos ao modelo hospitalar 

(Bandeira, 1999; Lougon, 2006). 

No Brasil, no final da década de 1970, iniciou-se a discussão da Reforma 

Psiquiátrica, originada do movimento de desinstitucionalização internacional. A temática 

principal desse processo estava relacionada à não privatização da saúde e ao 

questionamento da hegemonia dos hospitais privados no atendimento psiquiátrico. Assim 

surgiu um novo conceito de saúde, como um direito de todo cidadão a ser garantido pelo 

Estado (Cerqueira, 1984; Vasconcelos, 1995; Lima, Lovisi & Morgado, 1999). 

A desinstitucionalização psiquiátrica teve como objetivo a humanização do 

atendimento em saúde mental, devido às denúncias de maus tratos e às péssimas condições 

de vida dos pacientes nas instituições psiquiátricas do tipo asilar. Isso gerou um 

redirecionamento da assistência ao paciente psiquiátrico, a partir de seu deslocamento para 

a comunidade, com maciça diminuição das internações psiquiátricas, reinserção social dos 

pacientes, promoção de uma melhor qualidade de vida, envolvimento da família com o 

cuidado e também tentativa de redução dos custos elevados do sistema asilar (Lougon, 

2006; Koga et al., 2006; Ministério da Saúde, 2004; Bandeira, Gelinas & Lesage, 1998; 

Bandeira, 1991). 

A reforma psiquiátrica no Brasil foi oficializada em 2001, por meio da Lei Federal 

10.216. Esta lei determinou a criação de serviços comunitários de saúde mental em 

substituição à internação psiquiátrica, as bases para o funcionamento destes serviços, a 

diminuição progressiva do número de leitos em hospitais psiquiátricos, assim como a 

regulamentação das internações compulsórias e a proibição de novos hospitais 

psiquiátricos (Oliveira & Alessi, 2005; Lougon, 2006; Delgado, Schechtman, Weber, 

Amstalden, Bonavigo, Cordeiro, Porto, Hoffmann, Martins & Grigolo, 2007). 
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1.1 Centros de Atenção Psicossial (CAPS): No ano de 1992, o Ministério da 

Saúde, por meio da Portaria GM 224, oficializou a criação de serviços substitutivos ao 

modelo hospitalar, como os centros de atenção psicossocial (CAPS), tendo em vista a 

definição das atribuições dos serviços de hospitalização parcial e dos próprios CAPS. Os 

CAPS foram regulamentados pela Portaria GM 336, de 19 de fevereiro de 2002, que os 

incluiu no Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo a complexidade dos serviços 

prestados e a sua amplitude de atuação, considerando tanto o território no qual se encontra 

quanto na busca pela substituição do modelo hospitalocêntrico da atenção à saúde (Portaria 

336/GM, 2002). 

Inicialmente, os CAPS surgiram nos grandes centros, na década de 1980, tendo o 

primeiro deles sido criado em 1987, na cidade de São Paulo. Entre os anos de 1980 a 2005, 

estes serviços se expandiram, passando de 6 para 689 unidades. O ano de 2002 foi o 

momento em que estes serviços experimentaram sua maior expansão, produzindo uma 

mudança radical no cenário inicial da assistência em saúde mental no país. Apesar desta 

mudança, o Brasil ainda apresenta números inferiores de acordo com os parâmetros do 

Ministério da Saúde, considerando que a referência é de um CAPS/100 mil habitantes 

(Delgado et al., 2007). De acordo com registros do Banco de dados do Sistema Único de 

Saúde (Datasus), o número de CAPS em 2003 passou de 0,10 para 0,25 no Brasil, 

observando-se uma distribuição desigual de serviços, apesar de manifestar um crescimento. 

As regiões sul e sudeste do país são as regiões que apresentaram crescimento muito 

acelerado, 0,25 e 0,34, respectivamente. 

Os CAPS se diferenciam de acordo com as necessidades de cada território. Assim, 

esses serviços, ao se organizarem de acordo com o perfil populacional dos municípios, são 

classificados como CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPS ad (Delgado et al., 2007). 

Os CAPS do tipo I se referem aos serviços de menor porte, sendo estruturados para 

municípios com população entre 20 mil a 50 mil habitantes, o que corresponde a, 

aproximadamente, 19% dos municípios brasileiros, nos quais reside cerca de 17% da 

população brasileira. Estes serviços funcionam de segunda à sexta-feira, em período 

integral, possuem capacidade para acompanhar 240 pessoas por mês, contando com uma 

equipe mínima de nove profissionais, entre nível médio e superior. Além de pacientes 

adultos com transtornos mentais graves e severos, podem ser assistidos pacientes com 

transtornos decorrentes de uso de álcool e outras drogas (Delgado et al., 2007). 

Os CAPS do tipo II são serviços de médio porte, dando cobertura a municípios com 

mais de 50 mil habitantes. Por volta de 65% da população brasileira reside nesses 
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municípios e 10% dos municípios contam com esse tipo de serviço. Os CAPS tipo II 

contam com uma equipe mínima de 12 profissionais de escolaridade de nível médio e 

superior. Este serviço também funciona os cinco dias úteis da semana em período integral, 

com capacidade para atender a 360 pessoas por mês (Delgado et al., 2007). 

Os CAPS do tipo III são os serviços de maior porte, cobrindo os municípios com 

mais de 200 mil habitantes, que estão presentes na maioria dos grandes centros brasileiros. 

Municípios com mais de 500 mil habitantes representam 0,63% de municípios brasileiros, 

abrigando 29% da população do Brasil. Estes serviços funcionam durante 24 horas, 7 dias 

por semana, inclusive nos feriados. Dispõem de, no máximo, cinco leitos para 

acolhimento, quando necessário, para internações breves. Contam com uma equipe mínima 

de 16 profissionais, de nível médio e superior, e equipe noturna e de final de semana. 

Acompanham, mensalmente, cerca de 450 pessoas (Delgado et al., 2007). 

Os CAPSi são serviços especializados em atender crianças e adolescentes com 

transtornos mentais, nos municípios com população com mais de 200 mil habitantes. 

Apresentam capacidade para atender, mensalmente, 180 crianças e adolescentes, com 

funcionamento integral nos cinco dias úteis da semana e contando com uma equipe mínima 

de 11 profissionais com nível médio e superior (Delgado et al., 2007). 

Os CAPSad são serviços especializados no atendimento de pessoas com transtornos 

decorrentes de abuso de álcool e uso de outras substâncias, que estão preparados para 

atender a populações de 200 mil habitantes ou cidades que necessitam desse tipo de 

atendimento, devido a fatores específicos, como municípios de fronteira, rota de tráfico de 

drogas ou cenários epidemiológicos importantes. O funcionamento ocorre nos cinco dias 

úteis da semana de modo integral, contando com uma equipe mínima de 11 profissionais 

de nível médio e superior (Delgado et al., 2007). 

Em face do surgimento dos CAPS, houve a possibilidade de organização de uma 

rede que substitua o hospital psiquiátrico no Brasil. Os CAPS têm como função prestar 

atendimento clínico diariamente, o que pode favorecer a diminuição das internações em 

hospitais psiquiátricos. Esses serviços devem promover a reinserção do paciente na sua 

comunidade por meio de ações entre os vários setores, regulamentando a porta de entrada e 

dando suporte para a atenção básica, de modo que esta se articule com a saúde mental. As 

ações dos CAPS devem acolher, primordialmente, as pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes, oferecendo atendimento diário e realizando acompanhamento clínico 

e reinserção social (Delgado et al., 2007). 



19 

 

No ano de 2004, objetivando uma melhor efetivação da proposta de redução de 

leitos psiquiátricos, foi aprovado, pelo Ministério da Saúde, o Programa Anual de 

Reestruturação da Assistência Hospitalar no SUS (PRH). Esse programa representou, para 

o Brasil, a principal estratégia para a promoção da redução progressiva e pactuada de leitos 

a partir dos macro-hospitais (acima de 600 leitos) e hospitais de grande porte (240 a 600 

leitos) (Delgado et al., 2007). 

O PRH definiu que todos os hospitais com mais de 200 leitos deveriam reduzir, no 

mínimo, a cada ano, 40 leitos. Hospitais que possuíssem de 320 a 440 leitos, deveriam 

reduzir no máximo 80 e no mínimo 40 leitos ao ano. Hospitais com mais de 440 leitos 

poderiam diminuir, no máximo, 120 leitos ao ano. Idealmente, buscou-se que, ao longo do 

tempo, os hospitais possuíssem 80 leitos. O programa reduziu cerca de 2000 leitos de 

janeiro de 2004 a 2005, esperando reduzir até o final de 2006, 3 mil leitos em hospitais de 

grande porte (Delgado et al., 2007). 

A criação do PRH tem objetivado uma redução de leitos planejada e segura, 

paralelamente à ocorrência da criação de serviços de atenção na comunidade (Delgado et 

al., 2007). A OMS (2001) recomendou que se equilibre a prestação de serviços entre os 

cuidados da comunidade e os cuidados hospitalares. 

De acordo com Delgado et al. (2007), a partir do PRH ocorreu uma recomposição 

das diárias hospitalares em psiquiatria. Em decorrência dessa situação, passaram a vigorar 

diárias hospitalares diferenciadas, considerando-se o porte do hospital, sua qualidade de 

atendimento e a redução de leitos efetivada. Este maior controle se legitima por meio do 

Programa Nacional de Avaliação Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria). 

No ano de 2004, o PNASH foi ampliado, sendo substituído pelo Programa Nacional 

de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS). Este programa passou a avaliar anualmente 

todos os serviços de saúde, inclusive o de saúde mental. A estrutura, o processo e os 

resultados dos serviços são avaliados tendo em vista sua eficiência, eficácia e efetividade. 

Entrevistas de satisfação dos usuários em relação às várias dimensões dos serviços também 

são realizadas (Ministério da Saúde, 2004). 

 

1.2 Dificuldades da desinstitucionalização psiquiátrica: desde a implantação dos 

serviços comunitários, estes têm apresentado dificuldades em oferecer um atendimento 

contínuo, permanente e satisfatório aos pacientes, em diversos países (Bandeira, 1991; 

Bandeira et al., 1998). No Brasil, a desinstitucionalização também tem enfrentado vários 

problemas, dentre eles a carência de recursos humanos e financeiros necessários para o 
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tratamento dos pacientes e para o apoio necessário à sua reinserção social (Morgado & 

Lima, 1984; 1998; Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus & Mari, 2007). 

As limitações dos serviços de saúde mental, encontradas nos diversos países, 

apresentam singularidades, entretanto, alguns aspectos são comuns e se relacionam, desde 

a falta de serviços de saúde mental até a má qualidade do tratamento e dos serviços e 

problemas de acesso e equidade. Mais de 40% dos países carecem de políticas de saúde 

mental e mais de 30% não têm programas específicos de saúde mental (WHO, 2001). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2005), 25% dos 101 países que 

relataram seu orçamento para a saúde gastam menos de 1% do orçamento total da saúde 

com a saúde mental. Há, portanto, uma urgente necessidade de aumentar o investimento de 

recursos para cuidados com a saúde mental. 

O processo de desinstitucionalização necessita, para sua real efetivação e qualidade 

do atendimento, do estabelecimento de condições básicas de tratamento e cuidados dos 

pacientes e apoio à sua família na comunidade. Assim, recomenda-se a implantação de 

uma infraestrutura complexa e dispendiosa na comunidade, pelo menos no início da 

desinstitucionalização (Morgado & Lima, 1994; Andreoli et al., 2007). Essa estrutura deve 

contemplar: serviços que sejam em número suficiente, equipes multidisciplinares bem 

preparadas e atendimentos às diversas necessidades dos pacientes, em particular os que são 

resistentes ao tratamento e que apresentam dificuldade de adesão ao tratamento. Esses 

serviços situados na comunidade devem permitir que sejam realizadas intervenções 

precoces que possam resultar em menor grau de estigma (Saxena et al., 2006). A ausência 

de uma infraestrutura adequada aos problemas de saúde mental revela apenas uma mera 

“desospitalização” (Morgado & Lima, 1994). 

Morgado e Lima (1994) descreveram cinco consequências graves da 

“desospitalização”. A primeira delas se refere ao desamparo dos pacientes graves e 

persistentes e dos pacientes com dificuldade de adesão ao tratamento. Os autores 

apontaram que há dificuldade em tratar exatamente dos pacientes mais necessitados de 

tratamento, sobretudo os pacientes crônicos, pois, muitas vezes, eles não são aceitos em 

serviços substitutivos ou não aderem ao tratamento. A segunda consequência é a alta 

rotatividade (revolving door) dos pacientes, repetidamente internados nos hospitais, o que 

constitui um indicador das dificuldades dos serviços em reinserir adequadamente os 

pacientes na comunidade. A terceira consequência ocorre por meio do custo não-monetário 

da doença mental, tal como a sobrecarga dos familiares, resultante dos cuidados diários 

que necessitam prestar aos pacientes, do manejo dos comportamentos problemáticos 
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apresentados pelos pacientes e da ruptura que este papel de cuidador provoca em sua vida 

social e profissional. A sobrecarga aumenta pelo fato de os familiares não serem 

devidamente preparados e informados a respeito da doença e do manejo dos pacientes e 

não terem o apoio suficiente dos serviços. Ocorre, ainda, a sobrecarga dos profissionais 

que, muitas vezes, enfrentam excesso de trabalho, número excessivo de pacientes para 

cada profissional e falta de recursos e de coordenação entre os serviços. A quarta 

consequência negativa da desospitalização se refere aos problemas que os pacientes 

chegam a ter com a polícia, devido à itinerância, uso de drogas e delitos, que se agravam 

muitas vezes com a incompreensão da doença mental pelos policiais, que não estão 

preparados para lidar com pacientes psiquiátricos. Por fim, a quinta consequência apontada 

pelos autores consiste na tendência à ideologização excessiva, assumindo, às vezes, 

matizes político-partidários, nas quais conquistas difíceis, realizadas pelos ativistas dos 

movimentos de desinstitucionalização, passam a ser consideradas como realizações de 

determinados partidos políticos. 

Outro problema encontrado no processo de desinstitucionalização é a falta de 

recursos suficientes para a sua efetivação adequada. Embora os problemas com os 

transtornos mentais cheguem a, aproximadamente, 12% da carga global de doenças, a 

maioria dos países destina menos de 1% do seu orçamento de saúde pública à saúde mental 

(WHO, 2001). A experiência internacional da desinstitucionalização demonstrou que a 

promoção de cuidados psiquiátricos comunitários não deve significar redução de gastos, 

mas, sim, requer um aumento dos custos, sobretudo na fase introdutória, tendo em vista 

que nesta fase é necessário gerenciar e financiar a existência simultânea dos dois serviços – 

comunitário e hospitalar (WHO, 2001; Andreoli et al., 2007). 

De acordo com Kohn, Mello e Mello (2007), atualmente, no Brasil, a saúde mental 

conta com 2,5% do orçamento da saúde, valor mais elevado do que o da maioria dos países 

da América Latina, ficando atrás apenas do Uruguai, que destina cerca de 8% do 

orçamento à saúde mental. No entanto o valor do orçamento brasileiro está bem abaixo dos 

aplicados nos Estados Unidos e no Canadá, de 6% e 11%, respectivamente. 

Em muitos países, o orçamento de saúde mental está ainda voltado para a 

manutenção da atenção institucional. Há, aproximadamente, 1.840 mil leitos psiquiátricos 

em todo o mundo, dos quais 72% estão localizados em hospitais psiquiátricos e o restante 

em outras configurações, incluindo unidades psiquiátricas em hospitais gerais e serviços 

comunitários (WHO, 2005). Em 38% dos países não há serviços baseados na comunidade. 

Assim, embora seja prerrogativa da desinstitucionalização a diminuição gradativa de leitos 
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psiquiátricos, mais da metade de todos os leitos ainda está em instituições psiquiátricas 

(WHO, 2001). 

O processo de desinstitucionalização requer a disponibilidade de leitos psiquiátricos 

em hospitais gerais para internação de curta duração para os casos agudos. De acordo com 

a literatura, 1% da população sofre de quadros psicóticos graves e, destes, 5% precisam de 

leitos psiquiátricos ao longo da vida, sendo estimada a necessidade de, no mínimo, 50 

leitos para cada 100 mil habitantes. O Brasil, em 2003, contava com 37 leitos para cada 

100 mil habitantes, número relativamente baixo, considerando o número necessário 

estimado (Andreoli, 2007). 

Embora tenha havido uma redução significativa de leitos psiquiátricos e a criação 

de serviços substitutivos de saúde mental, o processo de desinstitucionalização no Brasil 

tem enfrentado muitas dificuldades. De acordo com Andreoli et al. (2007), há uma 

significativa insuficiência dos serviços de saúde mental, resultante do não investimento dos 

recursos poupados com a desisntitucionalização, tornando tais serviços, muitas vezes, 

inadequados. Assim, estes autores afirmam que os problemas com a saúde mental poderão 

se agravar, caso não ocorra um maior investimento neste setor, nem a ampliação dos 

serviços em todo o país. Segundo a OMS (2005), de modo geral, os recursos que o mundo 

gasta em saúde mental são manifestamente insuficientes em comparação com os 

necessários. A sobrecarga dos transtornos mentais sobre seus portadores, seus familiares e 

sobre a própria sociedade é sub-reconhecida nos termos de priorização de recursos (WHO, 

2005). 

 

2. Avaliação de serviços de saúde e saúde mental 

 

A literatura sobre avaliação de serviços de saúde demonstra que sempre existiram 

mecanismos de avaliação da qualidade da prática médica e dos serviços de saúde, no 

entanto, as primeiras tentativas de avaliações sistematizadas iniciaram-se a partir de 1910. 

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a expansão das avaliações dos serviços de saúde, 

objetivando o monitoramento da eficácia dos recursos e da tecnologia investidos pelo 

Estado (Reis et al., 1990). 

No decorrer dos anos 1970, se impôs a necessidade de avaliar sistematicamente as 

ações sanitárias, no contexto internacional. Houve o término do período de implantação 

dos grandes programas que se baseavam no seguro médico. A diminuição do crescimento 

econômico e do papel do Estado no financiamento dos serviços de saúde tornavam 
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indispensável o controle dos custos do sistema de saúde, sem que, por isso, houvesse o 

questionamento da qualidade dos serviços. Dessa forma, a necessidade de informação 

sobre o funcionamento e eficácia do sistema de saúde é considerável e a avaliação é a 

melhor opção (Contandriopoulos, Champagne, Denis & Pineault, 1997). 

A maioria dos países, como Estados Unidos, Canadá, França e Austrália, criou 

organismos encarregados de avaliar as novas tecnologias. Nesse momento, houve a 

proliferação de programas de formação, colóquios, seminários, artigos e obras de avaliação 

de serviços, evidenciando tanto uma necessidade quanto a complexidade da área 

(Contandriopoulos et al., 1997). Estes mesmos autores consideram que avaliar consiste em 

fazer um julgamento a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus 

componentes, objetivando a possibilidade de auxílio na tomada de decisões. Segundo eles, 

esse julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e normas, tratando-se de uma 

avaliação normativa, ou ser elaborado a partir de procedimentos científicos, configurando 

uma pesquisa avaliativa. A avaliação normativa propõe um julgamento sobre a estrutura, o 

processo e o resultado do serviço, a partir da comparação deste serviço com os critérios e 

normas estabelecidos por órgãos reguladores. 

A pesquisa avaliativa busca produzir um julgamento após a intervenção, utilizando 

métodos científicos, analisando sua pertinência e seus efeitos, assim como compreendendo 

as relações entre os componentes e os efeitos produzidos, objetivando uma tomada de 

decisão. Há duas categorias gerais de pesquisa avaliativa, denominadas somativa e 

formativa (Contandriopoulos et al., 1997). 

A pesquisa avaliativa formativa ou de processo propõe avaliar as atividades e as 

intervenções desenvolvidas pela equipe de um serviço por meio de várias fontes de dados, 

como relatos informais dos envolvidos no serviço, pequenas pesquisas e observação 

participante (Smith, 2004). Avaliações como estas são realizadas no início da implantação 

de um serviço ou programa e são vistas como mais benignas pelos administradores, pois 

ajudam a melhorar a qualidade dos serviços, por meio de feedbacks imediatos para a 

correção de eventuais erros (Contandriopoulos et al., 1997). Pesquisas avaliativas 

formativas geralmente são avaliações qualitativas visando responder como os serviços 

funcionam (Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis & Boyle, 1994). 

A pesquisa avaliativa somativa, ou de resultado propõe avaliar o efeito ou resultado 

de um serviço, após um certo tempo de funcionamento deste serviço, sendo utilizada para 

decidir se o serviço deve continuar ou ser interrompido ou modificado (Contandriopoulos 

et al., 1994). Nesta pesquisa avaliativa de resultado, geralmente, utilizam-se análises 



24 

 

estatísticas de dados quantitativos, podendo se desdobrar em seis tipos de análises: da 

estratégia, da intervenção, da produtividade, dos efeitos ou resultados, dos rendimentos e 

da implantação. Essas análises podem ser contempladas no todo ou em partes, em se 

tratando de uma pesquisa avaliativa (Contandriopoulos et al., 1997). 

Na análise de estratégia, observa-se se há pertinência na intervenção utilizada para 

um determinado problema, se o tipo de intervenção empregado é o mais adequado e se o 

problema em questão é o de maior risco para a população, tendo em vista os demais 

problemas existentes. Na análise da intervenção, propõe-se verificar a adequação de 

recursos e meios empregados para alcançar os objetivos propostos, bem como avaliar se 

estes são suficientes. Na análise da produtividade, verifica-se a melhor maneira de 

distribuir os recursos para a produção do serviço. Na análise dos efeitos, o objetivo é 

verificar a eficácia dos serviços em produzir mudanças no estado de saúde dos pacientes. 

Na análise dos rendimentos, ou também da eficiência, relacionam-se os recursos 

empregados com os efeitos alcançados. Finalmente, na análise da implantação avaliam-se a 

influência da variação no grau de implantação de uma intervenção e a influência do 

ambiente no qual a intervenção é implantada sobre seus efeitos ou resultados obtidos 

(Contandriopoulos et al., 1997). 

Nas últimas duas décadas, tem se destacado o modelo sistematizado de Donabedian 

(1966), instituindo as bases da avaliação de serviços de saúde a partir de três dimensões: 

estrutura, processo e resultado. A estrutura se refere, fundamentalmente, às características 

dos recursos estáveis do serviço, à organização administrativa do serviço, tais como os 

recursos humanos, às condições físicas dos serviços e às características organizacionais e 

financeiras. O processo se refere às atividades desenvolvidas no serviço, tais como os 

tratamentos terapêuticos oferecidos, as oficinas, as atividades ocupacionais com os 

pacientes, as consultas feitas aos pacientes, as reuniões de equipe, etc. O resultado se refere 

aos efeitos das intervenções realizadas no serviço sobre a saúde física e mental dos 

pacientes. Segundo Donabedian (1966), cada uma dessas três dimensões, tomada 

isoladamente, é insuficiente para dar conta da complexidade das práticas de saúde, 

tornando-se necessário utilizar maneiras diferentes de investigação, que contemplem uma 

seleção de indicadores representativos das três dimensões. 

De acordo com Donabedian (1990), um aspecto importante a ser considerado, antes 

de se iniciar uma pesquisa de avaliação, refere-se à necessidade de definir o conceito de 

qualidade do serviço que será utilizado. A qualidade do serviço é vista como o aspecto que 

se encontra no centro da avaliação. Segundo este autor, esse conceito tem muitos 
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componentes que podem ser agrupados nos seguintes aspectos: eficácia, efetividade, 

eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. A eficácia é compreendida 

como a capacidade dos cuidados de saúde possibilitar melhorias na saúde e bem-estar dos 

pacientes, considerando-se o melhor que pode ser feito, sob as condições mais favoráveis, 

ou seja, condições ideais. Em contraste com a eficácia, a efetividade se refere ao grau em 

que são realizadas melhorias em saúde atingíveis, ou seja, em condições reais de utilização 

dos serviços. Quando se introduz o custo dos serviços, surgem outros dois componentes: 

eficiência e otimização. A eficiência está relacionada ao cuidado efetivo que se obtém por 

meio da relação custo/benefício mais favorável. Trata-se de atingir a melhora na saúde de 

cada paciente ao menor custo, e não de economizar o dinheiro, mas sim de perseguir os 

melhores resultados ao menor custo. A otimização envolve o balanceamento mais 

vantajoso entre custos e benefícios. Silva e Fomigli (1994) explicitam o conceito de 

otimização de Donabedian (1990) como sendo o máximo cuidado obtido ao menor custo. 

A relação custo/benefício passa a ser considerada como importante aspecto a ser 

considerado e não apenas o grau máximo de efetividade alcançada. 

Ainda considerando os componentes da qualidade elaborados por Donabedian 

(1990), a aceitabilidade está relacionada às expectativas e os valores dos pacientes e suas 

famílias e dizem respeito às preferências dos pacientes. Obviamente, os doentes possuem 

expectativas sobre os efeitos e cuidados de sua própria saúde e sobre como estes efeitos 

devem ser atingidos. Sendo assim, a qualidade da relação médico-paciente são 

extremamente importantes para uma maior aceitabilidade dos cuidados por parte dos 

pacientes, os quais estão preocupados com a forma como os profissionais e todos os 

demais membros da equipe se comportam em relação a eles e compreendem o que 

necessitam. Os pacientes desejam ser tratados com consideração e respeito, ter suas 

perguntas respondidas e oportunidade de ações mais participativas nas decisões sobre sua 

própria saúde. A aceitabilidade é avaliada pela medida de satisfação. A legitimidade 

consiste no grau de aceitação do serviço ou programa por parte da comunidade ou 

sociedade e isso significa que, no âmbito social, há, além de preocupações para com os 

indivíduos, uma responsabilidade para o bem-estar de todos que muitas vezes entra em 

conflito com as necessidades individuais. Por fim, a equidade é o princípio pelo qual deve 

haver a justa distribuição dos cuidados e dos seus benefícios entre os membros de uma 

dada população. 

Esses atributos da qualidade reforçam-se mutuamente, sendo a qualidade um 

fenômeno complexo. A qualidade de um serviço não pode ser avaliada exclusivamente em 
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termos técnicos. A avaliação de um sistema de saúde está também relacionada à figura do 

paciente, incluindo os cuidados dedicados a ele, os cuidados à população, o acesso do 

paciente ao sistema de saúde, os resultados obtidos, a satisfação do paciente e a natureza da 

relação entre o paciente e o profissional. Ainda que o paciente não possa avaliar 

tecnicamente o cuidado recebido, ele vai julgar a qualidade do serviço pelos atributos 

relacionados ao interesse demonstrado pelo profissional, tais como empatia, 

responsabilidade e confiança. Além disso, ele avalia também se os resultados do 

tratamento correspondem às suas expectativas (Donabedian, 1988). 

Com a mudança do modelo asilar, surgiu a necessidade de se criarem metodologias 

de avaliação dos serviços comunitários implementados, uma vez que essas implantações, 

inicialmente, não vieram acompanhadas de uma avaliação sistemática, dificultando a 

análise dos processos e resultados dos novos serviços (Heckert et al., 2006; Leff & 

Trieman, 2000; Trieman & Leff, 2002; Gonçalves et al., 2001). Estes serviços têm 

apresentado muitas dificuldades, sendo considerados, em muitos países, insuficientes em 

número e em recursos, assim como fragmentados, uma vez que atuam sem interação com 

outros serviços de saúde e saúde mental (Solomon, Beck & Gordon, 1988). Assim, 

avaliação sistematizada dos serviços de saúde mental surgiu após o processo de 

desinstitucionalização psiquiátrica, constituindo uma prática bastante recente (Gonçalves et 

al., 2001). 

Diante das dificuldades enfrentadas pelos novos serviços de saúde mental, a OMS 

(2001) tem recomendado amplamente a avaliação, a reavaliação e a reformulação contínua 

desses serviços e também um maior apoio à pesquisa, proporcionando o melhor tratamento 

e atenção disponível, visando garantir a manutenção da qualidade destes serviços. Esta 

monitoração contínua proposta deve ocorrer por meio da inclusão de indicadores nos 

sistemas de informação e notificação dos serviços de saúde. Estas são duas das dez 

recomendações da OMS para a saúde mental no mundo (WHO, 2001). Hunter e Cameron 

(2008) também consideram que a avaliação dos serviços de saúde mental deve ser um 

procedimento de rotina, podendo ser realizado pelos próprios profissionais dos serviços. 

No Brasil, surgiu, em 1982, uma primeira pesquisa de avaliação de serviços, mas 

este campo só se desenvolveu a partir dos anos de 1984 e 1985, com estudos 

predominantes na região sudeste. Na década de 1990, ocorreu um aumento de análises de 

relatos de experiências e avaliações de serviços. Nessas pesquisas, avaliaram-se aspectos 

como índices de reinternações, cobertura dos serviços à população, abandono de 

tratamento, sistemas de notificação de egressos, características de ações e programas, 
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pesquisas epidemiológicas avaliando os perfis de demanda e da clientela psiquiátrica e 

prevalência e níveis de transtornos mentais em população de abrangência dos serviços 

(Passos, 2003). 

Entretanto, indicadores clássicos, como número de altas, remissão de sintomas e 

severidade da psicopatologia, têm se mostrado insuficientes para a avaliação em saúde 

mental, sendo buscados novos instrumentos complementares para essa finalidade. A 

função desses novos instrumentos seria a de acompanhamento dos resultados atingidos, de 

forma a complementar os indicadores clássicos, visando à melhoria da qualidade da 

assistência prestada (Almeida, 2002). 

Hansson (2001) apresenta sete recomendações, considerando que o alvo da 

avaliação dos serviços deve se aproximar dessas propostas. A primeira recomendação 

estabelece que as avaliações devam ser realizadas em múltiplos níveis, isto é, que 

envolvam variáveis tanto ao nível dos serviços quanto dos pacientes. A relação entre esses 

dois níveis não tem sido avaliada com muita frequência, evidenciando escassez de estudos. 

Avaliações que consideram tais níveis possibilitam resultados mais completos e 

esclarecedores. A segunda recomendação é que as avaliações envolvam múltiplas 

dimensões de resultado, tais como medidas clínicas do tratamento, como severidade da 

psicopatologia, necessidades, funcionamento e qualidade de vida. Medidas de autorrelato 

pelos próprios usuários, como qualidade de vida, satisfação e sobrecarga, também têm 

recebido considerável atenção. 

Na sua terceira recomendação, Hansson (2001) propõe que a avaliação de resultado 

deve abranger as perspectivas dos principais envolvidos nos serviços de saúde mental, isto 

é, pacientes, familiares, profissionais, mas também recomenda a inclusão de observadores 

independentes. A quarta recomendação propõe que se investigue a relação entre medidas 

de resultado e as variáveis do serviço, tais como as medidas de entrada e de processo, que 

constituem os recursos, a qualidade do tratamento e o uso dos serviços. Avaliações dessa 

relação permitiriam compreender melhor os serviços e identificar quais dos seus 

componentes estão mais relacionados aos resultados obtidos. 

Na quinta recomendação, Hansson (2001) propõe o uso de medidas padronizadas, 

validadas e fidedignas na avaliação dos resultados dos serviços, suas entradas e processo, 

pois esse tipo de medida permite a comparação entre diferentes serviços, identificando as 

características relacionadas aos resultados favoráveis do tratamento. Buscar informações 

confiáveis sobre os serviços de saúde mental é essencial para medir desigualdades, 

identificar prioridades e planejar tais serviços (WHO, 2005). Na ausência de medidas 
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padronizadas, não é possível avaliar a relação entre os recursos e os componentes do 

serviço (Hansson, 2001). 

A sexta recomendação evidencia a necessidade de se avaliar a eficiência e/ou a 

efetividade de partes específicas dos serviços em relação às características dos clientes e 

dos procedimentos adotados. Por fim, a sétima recomendação sugere que a medida do 

custo-efetividade deve ser incluída na avaliação, para possibilitar a comparação de 

resultados de diferentes serviços, servindo de referência para a decisão clínica. A avaliação 

de custo sem a medida do resultado e a medida do resultado sem avaliação de custo podem 

conduzir a resultados equivocados. 

A OMS (2001) recomenda também que a avaliação da qualidade dos serviços de 

saúde mental seja integrativa, incluindo diferentes perspectivas de medida para dar conta 

da complexidade do problema. A avaliação deve ser feita a partir da utilização de 

instrumentos e indicadores que integrem as perspectivas do conjunto de pessoas envolvidas 

no serviço: profissionais, pacientes e familiares. 

Assim, em função da importância da avaliação dos serviços de saúde mental, a 

OMS desenvolveu um amplo estudo (projeto WHO-SATIS, 1996), em dezenove países, 

com o objetivo de criar instrumentos de medida padronizados para avaliar: 1) a satisfação 

dos usuários, de suas famílias e das equipes de profissionais com os serviços de saúde 

mental e 2) a sobrecarga que as famílias e os profissionais podem sentir pelo fato de 

estarem envolvidos no cuidado cotidiano a pessoas portadoras de distúrbios psiquiátricos. 

Deste projeto, foram adaptadas e validadas, para o Brasil, três escalas de medida de 

satisfação dos pacientes, familiares e profissionais, escalas SATIS-BR e uma de sobrecarga 

de profissionais, IMPACTO-BR. Além destas, foram adaptadas e validadas para o Brasil 

duas escalas de sobrecarga de familiares cuidadores, FBIS-BR e BI. 

 

3. Avaliação dos resultados dos serviços 

 

A avaliação em saúde mental pode ser um instrumento útil aos processos de gestão, 

possibilitando que as ações políticas e programáticas sejam repensadas, por meio dos 

indicadores de resultado (Almeida, 2002). A avaliação dos resultados tem a característica 

de refletir os efeitos de todos os fatores necessários ao cuidado, podendo também refletir a 

qualidade da estrutura e do processo (Donabedian, 1992). A avaliação dos resultados deve 

contemplar as diferentes perspectivas dos pacientes, familiares e profissionais (WHO, 

2001; Almeida, 2002). 
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A avaliação dos resultados de serviços de saúde mental, durante a última década, 

transformou-se em uma importante temática de pesquisa, recebendo, então, um 

significativo interesse metodológico e empírico (Hansson, 2001; McCabe, Saidi & Pribe, 

2007). De acordo com Hunter e Cameron (2008), informações obtidas sobre os resultados 

do tratamento devem ser tomadas no cotidiano dos serviços e não apenas em situação de 

pesquisa controlada que avalia os efeitos clínicos e farmacológicos do tratamento. 

A abordagem de resultado é, certamente, a mais antiga tentativa de avaliar a 

qualidade do atendimento. Essa característica de avaliar o resultado é coerente com o 

objetivo do cuidado em saúde, uma vez que se trata de promover o alívio do sofrimento e 

diminuir sua progressão. O sucesso e a qualidade da atenção em saúde podem ser medidos 

pela realização desse objetivo, assim como pela satisfação dos pacientes. Desse modo, o 

desenvolvimento de indicadores de níveis de saúde e medidas de satisfação dos doentes 

tem sido a consequência natural da dimensão de resultado (Vuori, 1989). 

Smith, Fisher, Nordquist, Mosley & Ledbetter (1997) argumentam sobre a 

importância de se implantar sistemas de gestão de resultados em serviços de saúde mental. 

Segundo estes autores, poucas informações sobre a execução de um sistema de gestão de 

resultado estão disponíveis e a gerência dos resultados é um processo para melhorar a 

eficácia dos serviços de saúde mental. Esse sistema pode ser utilizado para se conseguir 

vários objetivos, tais como a monitoração dos processos de cuidado, a melhoria da 

qualidade dos cuidados oferecidos e a determinação dos custos dos serviços. Estes autores 

apontam sete recomendações básicas a serem utilizadas na implantação de sistemas de 

gestão de resultados, dentre elas a recomendação de se fazer o monitoramento dos 

resultados nos serviços. Outra recomendação estabelece que os instrumentos a serem 

usados na monitorização de um serviço deverão apresentar medidas que contenham 

domínios relevantes de resultados e tratamento e que deverão ter qualidades psicométricas 

de validade e fidedignidade, bem como sejam de utilização fácil em condições clínicas. Os 

estudos de avaliação dos resultados dos serviços devem contemplar essas diferentes 

perspectivas. 

Desde o ano de 1970, a perspectiva do paciente tem sido considerada na avaliação 

do tratamento psiquiátrico, devido ao fato de muitos sintomas não serem acessíveis às 

avaliações clínicas, sendo experimentados somente pelos pacientes (McCabe et al., 2005). 

Assim, alguns resultados do tratamento somente podem ser verificados a partir dos relatos 

dos próprios pacientes. Além disso, incluir a perspectiva dos pacientes é importante para 

verificar o impacto real do tratamento em suas vidas, uma vez que melhorias clínicas 
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estatisticamente significativas podem não corresponder a melhorias reais nas condições do 

paciente ou na sua condição de vida (Mercier, Landry, Corbière & Perreault, 2004; 

McCabe et al., 2007). De acordo com a OMS (2001), a monitoração periódica dos efeitos 

das intervenções, tendo os pacientes como parceiros, torna-se importante também para a 

compreensão da adesão desses pacientes ao próprio tratamento. 

Têm sido amplamente utilizadas, em âmbito internacional, medidas de percepção 

dos pacientes sobre os resultados dos tratamentos, denominadas de “resultados relatados 

pelos próprios pacientes” (Patients Reported Outcomes ou instrumentos PRO). Esses 

instrumentos são amplamente utilizados em serviços de saúde mental, objetivando avaliar 

os benefícios ocasionados pelo tratamento, na percepção dos próprios pacientes (McCabe 

et al., 2007). Avaliações obtidas por meio dos resultados relatados pelos próprios pacientes 

são importantes, visto que investigam a qualidade dos cuidados, refletindo as opiniões, 

sentimentos e juízos deles próprios (McCabe et al., 2007). 

Segundo McCabe et al. (2007), a inclusão dos pacientes na avaliação dos serviços é 

muito importante, na medida em que, nos últimos 50 anos, eles deixaram de ser tratados 

como meros receptores passivos de tratamento, passando a serem vistos como agentes 

ativos no cuidado. Busca-se, assim, favorecer um maior envolvimento do paciente, 

tornando-o responsável pela sua adesão e colaboração ao tratamento. 

De acordo com a OMS (2001), somente será possível reduzir a carga dos 

transtornos mentais e comportamentais a partir da formulação e da disseminação de 

intervenções que sejam efetivas. Desse modo, fazem-se necessárias pesquisas sobre a 

efetividade/custo de tratamentos, para compreender qual tratamento apresenta melhores 

resultados e para quem. De acordo com a literatura da área, a adesão ao tratamento ou a um 

programa de prevenção tem afetado diretamente os resultados, havendo, então, a 

necessidade de maior número de pesquisas para compreender os fatores que afetam essa 

adesão. 

 

4. Satisfação com os serviços de saúde mental 

 

Na década de 1970, os estudos de satisfação de usuários ganharam destaque na 

literatura, nos Estados Unidos e Inglaterra, inseridos no paradigma da cultura da qualidade 

(Linder-Pelz, 1982). A satisfação é, assim, considerada uma meta a ser alcançada pelos 

serviços, devendo, portanto, ser pesquisada, visando aperfeiçoamentos no sistema de 

serviços de saúde (Esperidião & Trad, 2006). 
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Ruggeri (1994) ressalta que a satisfação dos usuários (pacientes e usuários) pode 

influenciar e potencializar aspectos importantes do tratamento, como a eficiência das 

intervenções, a frequência com que os serviços são utilizados e a própria adesão ao 

tratamento. Usuários satisfeitos são mais propensos a ter melhor qualidade de vida (Baron-

Epel, 2001). O grau de satisfação dos usuários pode indicar até que ponto uma intervenção 

ou tratamento é socialmente aceitável e pertinente, estimando, desse modo, sua validade 

social (Sabourin, Perusse & Gendreau, 1989). 

Assim, a satisfação sentida pelos usuários de serviços de saúde mental tem sido 

incluída nos estudos avaliativos como indicador complementar da qualidade e da eficácia 

desses serviços (Bandeira et al., 2000b). Geralmente, a avaliação da satisfação do usuário é 

caracterizada como uma avaliação de resultados, que se relaciona à efetividade do cuidado 

ou a um ganho específico de um determinado tipo de intervenção (Oliveira, 1992; Vuori, 

1987). 

Além da avaliação da satisfação se relacionar a uma avaliação de resultados, de 

acordo com Donabedian (1990), ao se avaliar a satisfação contemplam-se também a 

estrutura e o processo de um serviço. No que se refere ao processo, ao se avaliar a 

satisfação estaremos considerando as relações interpessoais entre profissional de saúde e 

usuário, as intervenções terapêuticas, as oficinas ocupacionais, o tratamento 

medicamentoso, etc. Em relação à estrutura dos serviços, a avaliação da satisfação inclui a 

avaliação dos recursos estáveis dos serviços, tais como condições físicas, organizacionais e 

administrativas. A satisfação dos usuários constitui ainda um componente da aceitabilidade 

social do serviço, que representa a sua aceitação e aprovação pelos seus usuários, um dos 

pilares da qualidade de um serviço (Fitzpatrick & Hopkins, 1983; Pascoe, 1983; 

Donabedian, 1990). 

Smith (2004) relata que uma avaliação dos resultados dos serviços pode ser feita 

por meio dos seguintes tipos de estudos: 1) pesquisa de satisfação dos usuários com os 

diversos aspectos do serviço; 2) estudos de avaliação dos usuários sobre o grau em que os 

serviços atingiram os objetivos visados e 3) estudos sobre os efeitos do tratamento, por 

meio de avaliações pré-pós de variáveis que deveriam sofrer modificações em função do 

tratamento (ex. sintomas, comportamentos, sentimentos, pensamentos). Estudos de 

satisfação têm sido os mais frequentes, envolvendo a participação dos pacientes. 

A avaliação da satisfação dos usuários envolve diversos aspectos do cuidado, tais 

como: a forma como ocorre a comunicação e o relacionamento com a equipe, a satisfação 

com a competência da equipe, com o grau de amabilidade da equipe, com a acessibilidade 



32 

 

de informações dadas a respeito do tratamento, as medidas tomadas para assegurar a 

privacidade e a confidencialidade, dentre outros. O conforto, a aparência e as condições 

gerais das instalações do serviço também são aspectos envolvidos na avaliação da 

satisfação dos usuários. Ser compreendido pela equipe e perceber que os serviços ajudaram 

o usuário a lidar mais eficientemente com o problema são, igualmente, aspectos avaliados 

em estudos de satisfação dos usuários (Bandeira et al., 2000b; Bandeira et al., 2002). 

Para uma melhor avaliação da satisfação dos usuários de um serviço, alguns 

cuidados metodológicos têm sido recomendados na literatura da área, incluindo a seleção 

de uma amostra representativa de pacientes, que evite o viés de amostragem. 

Recomendações são feitas, ainda, quanto aos instrumentos de medida, sugerindo-se a 

utilização de escalas multifatoriais de medida e não de escalas unifatoriais. As escalas 

multifatoriais permitem avaliar diferentes dimensões da satisfação com o serviço, por meio 

de diversas subescalas, que fornecem escores independentes, contrariamente a escalas 

unifatoriais que fornecem apenas um escore global, sem diferenciar entre as dimensões dos 

serviços. Recomendam-se, ainda, escalas de medida com alternativas múltiplas de 

respostas, que aumentam a sensibilidade da medida e não apenas alternativas dicotômicas 

(Ruggeri, 1994; Perreault, Leichener, Sabourin, & Gendreau, 1992 ). 

Ruggeri (1994) recomenda que a avaliação da satisfação dos usuários deva ser 

considerada como parte integrante e necessária, embora não suficiente, da avaliação dos 

serviços de saúde mental e como um dos indicadores da qualidade dos serviços. Esse tipo 

de informação serve para complementar, e não substituir, o conhecimento obtido com a 

avaliação das demais variáveis indicadoras da eficácia do tratamento. Segundo Larsen, 

Attkisson, Hargreaves e Nguyes (1979), a avaliação dos usuários e a dos profissionais 

representam diferentes perspectivas, sendo ambas necessárias para se obter uma avaliação 

mais completa do processo e resultado do serviço. 

No que se refere à satisfação dos profissionais, a avaliação envolve questões 

relacionadas a diversos aspectos do serviço, tais como a adequação do serviço, a maneira 

pela qual os pacientes são tratados pela equipe, a quantidade de ajuda recebida pelos 

pacientes e os tratamentos e cuidados fornecidos aos pacientes. Envolve, ainda, a 

satisfação dos profissionais em relação à sua participação nas atividades dos serviços, as 

comunicações com os colegas sobre questões profissionais, a participação no processo de 

tomada de decisões e em implantações de programas, a possibilidade de promoção e a 

percepção de que suas opiniões são consideradas nos serviços. A satisfação dos 

profissionais com as condições de trabalho também é avaliada, em termos de satisfação 
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com o salário, com as medidas tomadas para garantir a privacidade e confidencialidade dos 

pacientes, com clima interpessoal no serviço, com o conforto e aparência das instalações e 

com o próprio trabalho. A satisfação em relação ao relacionamento com os colegas e 

supervisores, à autonomia no trabalho e à atuação dos superiores também é incluída na 

avaliação da satisfação dos profissionais com os serviços (Bandeira et al., 1999). 

 

5. Sobrecarga dos profissionais dos serviços de saúde mental 

 

A avaliação da sobrecarga tem sido considerada como importante variável a ser 

incluída na avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental, uma vez que as 

repercussões sentidas pelos profissionais em decorrência da assistência ao doente mental 

podem afetar a qualidade dessa assistência (Bandeira et al., 1999). Assim, a avaliação dos 

programas de tratamento ou de serviços de saúde mental, para ser completa precisa 

envolver, além da estimativa da sua eficácia clínica, a análise dos seus custos, incluindo 

não somente os custos econômicos, mas também os custos não econômicos, tais como a 

sobrecarga sentida pelos profissionais das equipes de trabalho (Gilman & Diamond, 1985). 

Profissionais de saúde e educação têm sofrido um maior impacto das condições de 

trabalho sobre suas vidas, afetando sua saúde mental. Isto se deve ao fato de que, nessas 

atividades de trabalho, os profissionais estão submetidos a um contato diário com as 

pessoas, lidando frequentemente com conflitos interpessoais (Benevides-Pereira, 2002). 

Na área de saúde mental, a experiência do relacionamento cotidiano com os 

pacientes psiquiátricos frequentemente produz uma sobrecarga emocional nos 

profissionais, que apresentam uma vulnerabilidade decorrente do contato diário com 

pessoas em situação de sofrimento (Ishara et al., 2008). A sobrecarga resultante do 

constante envolvimento afetivo com os usuários e com os outros profissionais, que 

caracteriza o trabalho em saúde mental, pode provocar o surgimento de grande ansiedade e 

sentimentos de frustração, afetando a saúde mental do trabalhador (Guimón, 2002). 

A sobrecarga envolve os efeitos do trabalho sobre a saúde física e mental dos 

profissionais da equipe, tais como a frequência elevada de problemas de saúde física, o uso 

de medicamentos e a estabilidade mental afetada. Tais acometimentos acabam 

promovendo a necessidade dos profissionais buscarem ajuda para a resolução de 

problemas emocionais ligados ao trabalho. Os efeitos no trabalho acarretam, muitas vezes, 

medo de ser agredido pelos pacientes, desejando, em decorrência de tal medo, mudar de 

trabalho com a crença de que outro tipo de trabalho o faria sentir mais saudável, 
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emocionalmente. Distúrbios do sono e absenteísmo são aspectos frequentes relacionados à 

sobrecarga no trabalho. O sentimento de estar sobrecarregado é vivenciado por meio de 

frustrações com os resultados de seu trabalho, queixas frequentes de cansaço no final do 

dia e humor depressivo por trabalhar com pessoas com distúrbios psiquiátricos. Esses 

sentimentos afetam frequentemente a vida social do profissional, impedindo relações 

satisfatórias com sua própria família (Bandeira et al., 1999). 

De acordo com a OMS (1998), a organização, o indivíduo, o trabalho e a sociedade 

são considerados quatro dimensões que possibilitam a ocorrência de fatores de risco para o 

desenvolvimento da síndrome de burnout. O trabalho, em muitos contextos e 

particularmente em serviços de saúde mental, apresenta um número significativo de fatores 

de risco para que isso ocorra. Dentre estes fatores, o mais importante para o presente 

estudo refere-se à sobrecarga, uma vez que a quantidade excessiva do trabalho pode 

ultrapassar a capacidade do profissional de desempenhar suas funções, constituindo um 

fator de risco para a ocorrência da síndrome de burnout. 

O termo burnout foi explicitado, pela primeira vez, na década de 1970, se referindo 

a um processo gradual de desgaste no humor e desmotivação, ocorrendo com maior 

frequência em pessoas que, em decorrência de sua profissão, mantêm contato direto e 

contínuo com outras pessoas (Malasch & Jackson, 1981). A síndrome de burnout consiste 

na “síndrome da desistência”, visto que o indivíduo deixa de investir em seu trabalho e nas 

relações afetivas que dele decorrem e, aparentemente, torna-se incapaz de se envolver 

emocionalmente com o mesmo (Codo & Vasques-Menezes, 1999). Caracterizando-se 

como um fenômeno psicossocial, compreende-se que essa síndrome apresenta três 

dimensões independentes, que frequentemente se associam entre si: exaustão emocional, 

despersonalização e sentimento de baixa realização profissional (Maslach & Jackson, 

1981). 

 

6. Sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos 

 

A desinstitucionalização psiquiátrica não teve como único objetivo a diminuição 

dos leitos psiquiátricos, mas também o desenvolvimento de serviços psiquiátricos com 

bases comunitárias e a reinserção social dos pacientes, necessitando, frequentemente, de 

uma grande participação das famílias neste processo (Hatfiel, 1978; Bandeira, Calzavara & 

Varella, 2005). Assim, a mudança do paradigma hospitalocêntrico acarretou às famílias um 
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maior envolvimento e maior responsabilidade nos cuidados cotidianos dos pacientes com 

transtornos psiquiátricos e no manejo das situações de crise (Tessler & Gamache, 2000). 

Com o processo de desinstitucionalização, o papel das famílias não tem se limitado 

aos cuidados do dia-a-dia, chegando, inclusive, a ações organizadas a favor dos doentes 

mentais. Há um maior reconhecimento do papel positivo da família, resultante de uma 

modificação da visão que se tinha dela como causadora do transtorno psiquiátrico no 

paciente (WHO, 2001). 

Há indícios de que, em geral, os pacientes que vivem com as suas famílias 

apresentam melhores condições de vida do que os que permaneceram em instituições 

(WHO, 2001). Entretanto, em vários países, a insuficiência e a fragmentação dos serviços 

de saúde mental têm ocasionado dificuldades na prestação de assistência necessária ao 

portador de transtorno psiquiátrico, o que afeta diretamente os familiares cuidadores, 

resultando em maior grau de sobrecarga (Maurin & Boyd, 1990; Bandeira & Barroso, 

2005; Bandeira et al., 2005). A desinstitucionalização não tem conseguido oferecer o apoio 

necessário ao cuidador do portador de transtorno mental na família, acarretando altas taxas 

de recaídas dos pacientes, o que constitui uma fonte de estresse para as famílias (Bandeira 

e Dorvil, 1994). 

A mudança na forma de tratar o transtorno psiquiátrico, sobretudo mantendo o 

paciente na família, fez emergir o reconhecimento da sobrecarga familiar (Desviat, 2002). 

Hatfiel (1983) salienta que a sobrecarga das famílias ocorre devido ao tempo em que 

permanecem no controle dos cuidados dos pacientes, basicamente em regime de 24 horas, 

o que, outrora, no modelo hospitalar, era realizado por uma equipe de funcionários em 3 

turnos de 8 horas. A sobrecarga dos familiares cuidadores pode ocasionar consequências 

negativas para a sua saúde.  

Gubman e Tessler (1987) caracterizaram a sobrecarga como a difícil experiência de 

os familiares cuidadores proverem as necessidades do familiar portador de transtorno 

psiquiátrico. A literatura da área conceitua a sobrecarga como sendo as consequências 

negativas decorrentes especificamente da presença do transtorno mental no âmbito familiar 

(Maurin & Boyd, 1990). 

A sobrecarga do cuidador envolve diversos aspectos que interferem na dinâmica 

familiar, tais como, lidar com os sintomas e comportamentos do paciente que 

desorganizam o cotidiano da família e exigências extras de cuidado, como gastos e 

preocupações com o futuro. Situações em que as famílias são obrigadas ao ajustamento ou 
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ao desenvolvimento de estratégias para lidar com os sintomas e situações de crise dos 

pacientes produzem sobrecarga nos familiares cuidadores (Rose, 1996). 

Aspectos concretos e emocionais estão relacionados à sobrecarga e, por isso, ela foi 

definida a partir de duas dimensões: sobrecarga objetiva e subjetiva, afetando vários 

domínios da vida dos familiares. A sobrecarga objetiva se refere à alta frequência de 

tarefas cotidianas de assistência aos pacientes, à constante supervisão dos comportamentos 

problemáticos dos pacientes, à ocorrência de impedimentos e restrições na vida social e 

ocupacional dos familiares e ao impacto financeiro da doença mental na família. A 

sobrecarga subjetiva se refere às percepções e aos sentimentos dos familiares, tais como 

sensação de peso a carregar, o incômodo sentido ao ter que lidar com os comportamentos 

problemáticos dos pacientes e ao exercer as tarefas de assistência cotidiana, assim como as 

preocupações com o presente e o futuro do paciente (Tessler & Gamache, 2000). 

A vida social e profissional dos familiares cuidadores fica alterada, uma vez que 

estes necessitam abandonar ou negligenciar suas obrigações e lazer para se 

responsabilizarem pelos comportamentos dos pacientes, com despesas financeiras e tarefas 

cotidianas (Martinez, Nadal, Beperet & Mendióroz, 2000; Rose, 1996; Loukissa, 1995; 

Maurin & Boyd,1990). Além disso, a doença acaba colocando limites às expectativas do 

paciente e da própria família, uma vez que provoca uma ruptura no ciclo esperado de vida, 

na qual, normalmente, se espera que os filhos se tornem independentes com a idade, o que 

não ocorre no caso dos pacientes (Schene, Tessler & Gamache, 1994). 

O impacto da sobrecarga na saúde dos familiares é algo significativo, propiciando o 

desenvolvimento de transtornos psicológicos como ansiedade e depressão, sobretudo em 

mulheres que cuidam de seus familiares com transtornos psiquiátricos. Assim, a sobrecarga 

afeta a saúde mental dos familiares, principalmente as sobrecargas subjetivas (Maurin & 

Boyd, 1990; Bandeira & Barroso, 2007; Bandeira et al., 2005). Como consequência desta 

sobrecarga, há uma considerável diminuição da qualidade de vida do familiar cuidador e 

comprometimento do tratamento ou dos cuidados prestados (Matens, Addignton, 2001). 

Além da preocupação com o impacto da sobrecarga nos familiares, a literatura 

internacional tem apontado para um número significativo de pesquisas que objetivaram 

investigar fatores que são mais fortemente associados à sobrecarga sentida pelos familiares 

dos pacientes psiquiátricos. A revisão de literatura de Bandeira e Barroso (2005), sobre a 

sobrecarga familiar, apontou que, de modo geral, os comportamentos problemáticos dos 

pacientes e as tarefas concretas que os familiares precisam executar, bem como suas 

preocupações e percepções dos familiares constituem fatores determinantes da sobrecarga 
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dos familiares cuidadores (Bandeira & Barroso, 2007; Barroso, Bandeira & Nascimento, 

2007). 

Maurin e Boyd (1990), em uma revisão de literatura, identificaram os 

comportamentos perturbadores dos pacientes, os efeitos negativos da doença e as 

dificuldades dos pacientes no desempenho de papéis, como os principais fatores associados 

à sobrecarga sentida pelos familiares. Tais resultados também foram confirmados, 

posteriormente, na revisão de literatura realizada por Rose (1996), que também identificou 

uma maior sobrecarga quando os familiares moravam na mesma casa que o paciente. 

Além dos fatores apontados anteriormente, Loukissa (1995), em sua revisão de 

estudos sobre a sobrecarga, identificou os seguintes fatores associados: baixo nível de 

educação e informação dos familiares, temor do estigma, perdas financeiras, influência 

negativa na dimensão emocional dos familiares e falta de suporte social. Outro importante 

aspecto é o de que o contato dos familiares com os profissionais dos serviços de saúde 

mental e a busca por serviços adequados geraram considerável sobrecarga nos familiares.  

De modo geral, segundo Barroso et al. (2007), outras pesquisas têm confirmado os 

principais pontos levantados nas revisões de Maurin e Boyd (1990), Loukissa (1995) e 

Rose (1996). Os comportamentos problemáticos e a sintomatologia dos pacientes têm 

influenciado significativamente a sobrecarga dos familiares, sendo os fatores mais 

fortemente associados aos graus mais elevados de sobrecarga e observados em diversos 

estudos. 

A literatura tem demonstrado, ainda, que alguns fatores podem diminuir a 

percepção subjetiva da sobrecarga sentida pelos familiares (Bandeira et al., 2005). Segundo 

Rose (1996), tais fatores se caracterizam como estratégias de enfrentamento, possibilitando 

a diminuição de ocorrência de transtornos psicológicos nos familiares, decorrentes da 

sobrecarga sentida. As estratégias de enfrentamento são consideradas como importantes 

fatores moduladores do grau de sobrecarga subjetiva, no entanto, pouco se tem estudado 

sobre tais estratégias (Barroso et al., 2007). Segundo Antoniazzi, Dell‟Aglio & Bandeira 

(1998), essas estratégias de enfrentamento podem ser focadas no problema ou na emoção 

sentida em relação à situação. 

Loukissa (1995) e Rose (1996) identificaram as estratégias mais utilizadas pelos 

familiares de pacientes com transtorno psiquiátrico. A busca por apoio de amigos e 

parentes, ajuda psicoterápica, utilização de serviços de cuidado profissional, leitura de 

livros e filiação em grupos de ajuda foram as estratégias de enfrentamento mais utilizadas 

na revisão de literatura realizada por Loukissa (1995). 
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Rose (1996), analisando vários estudos, observou que as estratégias de 

enfrentamento mais utilizadas pelos familiares de pacientes com esquizofrenia foram: 

envolvimento em atividades significantes fora de casa, tentativa de manutenção de uma 

rotina familiar mais normal possível, aceitação da doença, colocação de limites nos 

comportamentos dos pacientes, distanciamento emocional da situação, morar em casa 

separada do paciente, ter crenças religiosas, bem como filiação em grupos de suporte 

familiar. Além destas, nos estudos analisados por Rose (1996), as mulheres com nível de 

escolaridade mais elevado relataram a utilização de melhores estratégias de enfrentamento, 

chegando, inclusive, a procurar informações e ajuda para enfrentar as situações 

relacionadas ao cuidado de paciente psiquiátrico. 

Maurin e Boyd (1990) propuseram um modelo teórico que integra os fatores 

relacionados à sobrecarga subjetiva dos familiares (Figura 1). Segundo este modelo, a 

sobrecarga subjetiva dos familiares seria determinada pelas seguintes variáveis: 1) 

variáveis antecedentes, 2) o grau de sobrecarga objetiva e 3) a influência dos fatores 

mediadores. As variáveis antecedentes são as características da própria doença mental, tais 

como o diagnóstico, os sintomas e os comportamentos problemáticos do paciente e sua 

autonomia; outras variáveis estão relacionadas com o tipo de residência e os aspectos 

relativos ao programa de tratamento em que o paciente está inserido, como hospitalar, 

comunitário, lar protegido, período integral ou parcial, dentre outros. Tais variáveis 

influenciarão o grau de sobrecarga objetiva dos familiares. A sobrecarga objetiva se 

caracteriza pelas consequências negativas nos familiares, decorrentes dos comportamentos 

problemáticos do pacientes, a quantidade de cuidados e de supervisão necessários aos 

pacientes, a quebra da rotina familiar e os gastos financeiros associados à doença mental. 

Segundo o modelo acima, as variáveis antecedentes, integradas com a sobrecarga objetiva, 

podem dar origem à sobrecarga subjetiva. 
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Figura 1: Modelo de Maurin e Boyd (1990) sobre a sobrecarga dos familiares cuidadores 

de pacientes psiquiátricos 

 

Maurin e Boyd (1990) consideram, ainda, alguns fatores mediadores que podem 

modular o grau de sobrecarga subjetiva, aumentando ou diminuindo o impacto desta sobre 

os familiares. Os autores descrevem os seguintes fatores mediadores, que podem diminuir 

o grau de sobrecarga subjetiva: a qualidade da relação existente entre o paciente e seus 

familiares, o suporte social recebido pelos familiares e as estratégias de enfrentamento 

desenvolvidas por eles para lidar com o transtorno de seu parente. Outros mediadores que 

podem modular a sobrecarga se referem ao nível socioeconômico da família e à presença 

de eventos estressantes na vida familiar, tais como desemprego, problemas com outro 

integrante da família e alcoolismo. De acordo com Barroso et al. (2007), dentre os fatores 

mediadores da sobrecarga explicitados acima, destacam-se a qualidade do vínculo entre o 

familiar e o paciente e as estratégias de enfrentamento utilizadas. Estes fatores serão 

capazes de minimizar o grau da sobrecarga sentida pelos familiares. Em tal modelo, o grau 

de sobrecarga subjetiva poderá diminuir em decorrência de sentimentos positivos 

(satisfação ou gratificação) que o familiar poderá manter em relação ao paciente. 

Bandeira e Barroso (2005), em estudos sistemáticos internacionais identificaram-se 

os fatores significativamente associados à sobrecarga familiar, por meio de escalas de 

medida, encontrando-se os seguintes: a severidade dos sintomas dos pacientes, seus 
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comportamentos problemáticos e o seu grau de autonomia, custos financeiros, falta de 

suporte social para os familiares, morar com o paciente, falta de informações adequadas 

sobre o transtorno, o estigma, uso de estratégias de enfrentamento ineficazes e considerável 

falta de apoio dos profissionais de saúde. No contexto nacional, foi constatado um número 

reduzido de estudos publicados em periódicos científicos que avaliavam a sobrecarga 

familiar de forma sistemática, por meio da utilização de escalas de medidas validadas. 

Segundo Tessler e Gamache (2000), um dos maiores dilemas dos familiares é 

conseguir manter um relacionamento positivo com os pacientes, tendo em vista as 

dificuldades encontradas no contato diário, que aumentam a sobrecarga subjetiva e, 

consequentemente, diminuem a vivência de gratificações ou satisfações. A satisfação ou a 

gratificação que o familiar sente ao cuidar do paciente pode ocorrer na presença de três 

fatores: baixa percepção de estigma do transtorno mental, atribuição do problema como 

algo fora do controle do paciente e a ocorrência de comportamentos de contribuição do 

paciente na casa, tais como ajuda nas tarefas domésticas, contribuição financeira (aspectos 

instrumentais) e companhia ao familiar (aspectos expressivos) (Tessler & Gamache, 2000). 

Tendo em vista o maior envolvimento dos familiares que passaram a ocupar um 

papel ativo no tratamento de um parente com transtorno psiquiátrico, tem-se observado que 

as tarefas, dificuldades e preocupações, inerentes ao papel de cuidador de um paciente 

psiquiátrico, têm contribuído e gerado um significativo sentimento de sobrecarga na 

maioria desses cuidadores (Barroso et al., 2007). Dessa forma, avaliar o impacto cotidiano 

do papel de cuidador pode fornecer informações importantes para o desenvolvimento de 

intervenções psicossociais e educativas capazes de ajudar efetivamente essas famílias e 

melhorar a qualidade do atendimento nos serviços de saúde mental (Bandeira et al., 2008). 

 

7. Estudos que avaliam a satisfação e a sobrecarga em serviços de saúde mental 

 

Como mencionado anteriormente, foram encontradas, no contexto brasileiro, 

quatorze pesquisas nas quais foram avaliadas a satisfação e/ou a sobrecarga em serviços de 

saúde mental, utilizando escalas de medida validadas para o Brasil, tais como as escalas de 

satisfação SATIS-BR e de sobrecarga dos profissionais IMPACTO-BR (Bandeira et al., 

2000a; Bandeira et al., 2002), as escalas de sobrecarga familiar FBIS-BR (Bandeira, 

Calzavara, Varella, 2005; Bandeira, Calvazara & Castro, 2008) e a escala Burden 

Interview – BI. (Scazufca, 2002). Em treze estudos avaliou-se apenas um dos atores: cinco 

deles avaliou o grau de sobrecarga e satisfação dos profissionais (Bandeira et al., 2007; 
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Pelisoli et al., 2007; Rebouças et al., 2007; De Marco et al., 2008; Rebouça et al., 2008), 

um estudo avaliou somente a satisfação dos profissionais (Ishara et al., 2008), três estudos 

avaliaram a satisfação de pacientes (Jaegger et al., 2004; Heckert et al., 2006; Kantorski et 

al., 2009), um estudo avaliou a satisfação de familiares (Bandeira et al., 2002) e três, a 

sobrecarga de familiares (Scazufca et al., 2002; Garrido & Menezes, 2004; Barroso et al., 

2007). Um estudo descreveu um projeto em que o autor propunha, mas não realizou, a 

avaliação do grau de satisfação dos três atores simultaneamente (Pitta et al., 1995). Segue, 

abaixo, a descrição desses estudos. 

Jaegger et al. (2004) avaliaram o grau de satisfação dos pacientes com o Serviço de 

Residências Terapêuticas do Instituto Municipal Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Os 

resultados indicaram alto grau de satisfação dos usuários com o serviço. A maioria dos 

usuários estava satisfeita ou muito satisfeita com a equipe, as instalações de moradia e com 

o serviço. Obteve-se, em uma escala de 1 a 5 pontos, um maior grau de satisfação dos 

pacientes com a equipe técnica, seguida da satisfação dos usuários com o serviço. 

Heckert et al. (2006) realizaram um estudo no qual avaliaram o grau de satisfação 

dos usuários do Centro Regional de Referência em Saúde Mental (CRRESAM) da região 

central de Juiz de Fora (MG). Foram encontrados altos escores de satisfação dos pacientes 

com as instalações, com a equipe e com os serviços. A satisfação mais frequente dos 

pacientes foi em relação aos itens: sentir-se respeitado no atendimento, achar que a equipe 

havia compreendido bem as suas necessidades e julgar que a equipe estava ajudando 

sempre. Foi menos frequente a satisfação referente a considerar a equipe competente e ao 

item que considera a compreensão por quem recebeu o paciente na admissão ao serviço. 

Neste estudo, os autores não realizaram análise estatística separadamente para cada 

subescala da SATIS-BR, mas, pode-se observar que, em conformidade com os resultados 

do estudo de Jaegger et al. (2004), o grau de satisfação dos pacientes foi alto. 

Kantorski et al. (2009) avaliaram a satisfação dos usuários com o atendimento nos 

CAPS dos três estados da região sul do país, utilizando métodos quantitativos e 

qualitativos de investigação. No que se refere à avaliação quantitativa, foram utilizados 

dados epidemiológicos do tipo transversal e, para avaliar a satisfação, foi utilizada a escala 

SATIS-BR. Assim como nos dois estudos anteriores, neste também foi constatado alto 

grau de satisfação dos pacientes com os serviços. Os escores mais elevados de satisfação 

relacionaram-se com a comunicação e o relacionamento com a equipe e também o acesso a 

informações a partir da equipe. O menor escore de satisfação relacionou-se às condições 

gerais de instalação do serviço. 
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Bandeira et al. (2002) validaram para o contexto brasileiro a Escala de Satisfação 

dos familiares (Satis-BR). A escala apresentou qualidades psicométricas adequadas e 

fidedignade. De modo geral foram encontrados escores elevados de satisfação. Os maiores 

escores de satisfação se referiram ao efeito do tratamento na vida dos paciente, a maioria 

indicou que os pacientes se beneficiaram com o tratamento e que o tratamento ajudou o 

paciente a lidar mais eficientemente com seus problemas. A maioria dos familiares, 

também considerou que o paciente obteve o tipo de serviço de que necessitava, e também 

considerou que o terapeuta principal era muito competente. Os menores níveis de 

satisfação dos familiares se referiram às medidas tomadas para assegurar a privacidade e a 

confidencialidade no serviço. 

Rebouças et al. (2007) avaliaram a satisfação e a sobrecarga de trabalho dos 

profissionais de uma instituição de assistência à saúde mental para pacientes de longa 

permanência, no Rio de Janeiro. Em relação à satisfação, obtiveram-se maiores escores de 

satisfação referente ao relacionamento no trabalho, a qualidade do serviço e a participação 

no serviço, e os menores escores referentes às condições de trabalho. Foram encontradas 

associações positivas significativas de maior satisfação com as variáveis: ter sido 

contratado por organização não-governamental, exercer atividades sem contato direto com 

pacientes, trabalhar em projeto inovador, ter idade mais avançada e nível de escolaridade 

mais baixo. Em relação ao impacto no trabalho, o maior grau de sobrecarga foi referente à 

subescala de repercussões emocionais do trabalho. A subescala do impacto do trabalho 

sobre a saúde física e mental obteve o menor escore de sobrecarga. Após a análise por 

regressão linear, foram encontradas associações significativas da sobrecarga com as 

seguintes variáveis: tipo de vínculo profissional, sexo e idade. Os profissionais com maior 

nível de sobrecarga eram os que tinham vínculo público (principalmente municipal) e os 

do sexo feminino. O impacto do trabalho sobre os profissionais era menor com o aumento 

da idade. 

O resultado do estudo de Rebouças et al. (2008) também corroborou os dados do 

estudo anterior de Rebouças et al. (2007), no qual avaliaram-se a satisfação e a sobrecarga 

do trabalho de profissionais de um CAPS do interior do Rio Grande do Sul. Os resultados 

referentes à satisfação indicaram maiores escores em relação ao relacionamento no 

trabalho, seguido de qualidade do serviço prestado e a participação no serviço, sendo 

menor a satisfação com relação às condições de trabalho. Uma análise de regressão indicou 

que apenas o nível de escolaridade permaneceu associado ao nível de satisfação. Quanto 

mais alta era a escolaridade, menor o nível de satisfação. No que se refere ao impacto do 
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trabalho, como no estudo anterior, também aqui a maior sobrecarga relacionou-se às 

repercussões emocionais do trabalho e, em seguida, ao funcionamento da equipe. O 

impacto sobre a saúde física e mental obteve o menor escore de sobrecarga. Diferenças 

estatisticamente significativas nos níveis de satisfação e sobrecarga foram observadas na 

comparação entre os setores do hospital e na comparação entre os três serviços 

comunitários. 

De Marco et al. (2008) avaliaram a sobrecarga do trabalho em saúde mental e a 

satisfação de 203 profissionais de saúde mental do Departamento de Psiquiatria da 

Universidade Federal de São Paulo. Em relação à satisfação dos profissionais, foi 

encontrado o maior escore no item referente à qualidade dos serviços oferecidos, seguido 

de relacionamento com os colegas e a participação no serviço. O menor escore de 

satisfação foi obtido em relação às condições de trabalho, confirmando os dados de 

Rebouças et al. (2007) e de Rebouças et al. (2008). Em relação ao impacto no trabalho, o 

estudo revelou que ele era baixo. O impacto emocional causado pelo trabalho obteve o 

maior escore de sobrecarga. Obteve-se associação negativa entre a satisfação profissional e 

o impacto do trabalho, ou seja, quanto maior era o impacto do trabalho, menor a satisfação 

com o trabalho. 

Estes resultados descritos acima foram confirmados por Ishara et al. (2008). Neste 

estudo, foi avaliada a satisfação de 136 profissionais de instituições psiquiátricas de 

internação integral e parcial de Ribeirão Preto, SP, obtendo-se a mesma ordem de 

preferência com relação às diversas dimensões do serviço. Obtiveram-se escores mais 

elevados de satisfação com relação à qualidade do serviço oferecido e aos relacionamentos 

no trabalho, seguidas da participação no serviço. Os escores mais baixos de satisfação dos 

profissionais se relacionaram com as condições de trabalho, tal como nos estudos de De 

Marco et al., (2008) e de Rebouças et al. (2007). 

Pelisoli et al. (2007) também avaliaram o grau de satisfação e de sobrecarga de 

nove profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Rio Grande do Sul. 

Foram encontrados altos escores de satisfação entre os profissionais, sendo maiores nas 

dimensões do serviço que estavam ligadas ao relacionamento no trabalho, às condições de 

trabalho e à qualidade do serviço. Os menores escores de satisfação se referiam à 

participação no serviço. A análise descritiva da IMPACTO-BR indicou que os 

participantes apresentaram poucos efeitos negativos do trabalho em relação à dimensão da 

saúde física e mental e à dimensão das repercussões emocionais do trabalho. Os maiores 

escores de sobrecarga relacionaram-se aos seguintes itens: estar fisicamente cansado, 
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sentir-se que estaria emocionalmente mais saudável se estivesse em outro emprego, 

frustração em relação aos resultados do trabalho, sentir-se sobrecarregado por lidar com 

portadores de transtorno mental e estresse por causa do trabalho em saúde mental. 

Bandeira et al. (2007) avaliaram a relação entre satisfação e sobrecarga dos 

profissionais de saúde mental. Os resultados de uma análise correlacional revelaram que 

quanto maior a satisfação dos profissionais, menor era o sentimento de sobrecarga. Além 

disso, foram comparados dois subgrupos de sujeitos da amostra, classificados segundo a 

presença e a ausência de estresse, com base no inventário de sintomas de estresse para 

adultos de Lipp (ISSL). O objetivo da escala é verificar a ocorrência de estresse e, em caso 

positivo, indicar a fase e o tipo de sintomatologia que predomina. Observou-se diferença 

significativa entre os dois grupos com relação ao grau de satisfação, tendo o grupo com 

estresse apresentado menor grau de satisfação com o serviço do que o grupo sem estresse. 

Obteve-se, igualmente, diferença significativa entre os dois grupos, no que se refere ao 

grau de sobrecarga, tendo-se observado escore mais elevado de sobrecarga no serviço no 

grupo de profissionais que apresentavam indicativo de estresse. 

Libério (1999), no Rio de Janeiro, propôs avaliar a satisfação de pacientes, 

profissionais e familiares de cinco CAPS: Rubens Corrêa, Pedro Pellegrino, Simão 

Bacamarte, Ernesto Nazareth e Arthur Bispo do Rosário. A autora avaliou a satisfação de 

pacientes e profissionais utilizando as escalas SATIS-BR, em suas respectivas versões, 

entretanto, a avaliação da satisfação dos familiares foi feita de forma descritiva, já que, na 

época do estudo, a escala dos familiares ainda não tinha sido validada. 

O tamanho das amostras no estudo de Libério (1999) variou de seis a dezenove 

profissionais e, em relação aos pacientes, três amostras foram constituídas por trinta 

pacientes cada e uma com dezesseis. Os resultados demonstraram semelhanças entre os 

CAPS em algumas subescalas. No que se refere à satisfação dos profissionais, os maiores 

escores observados em três serviços foram relacionados à qualidade do serviço prestado 

aos pacientes e, nos outros dois CAPS, à participação no serviço e ao relacionamento no 

trabalho. Os menores escores de satisfação para profissionais em todos os serviços estavam 

relacionados às condições de trabalho, confirmando os resultados dos estudos descritos 

acima. Quanto aos pacientes, os maiores escores de satisfação, em todos os serviços, 

relacionaram-se à relação com os profissionais. 

Barroso et al. (2007) avaliou a ocorrência de sobrecarga objetiva e subjetiva, assim 

como os fatores associados a estes tipos de sobrecarga, em uma amostra de 150 familiares 

cuidadores psiquiátricos selecionados de forma aleatória nos Centros de Referência em 
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Saúde Mental (Cersams) de Belo Horizonte (MG). A sobrecarga foi avaliada por meio da 

escala de sobrecarga dos familiares de pacientes psiquiátricos (FBIS-BR). De um modo 

geral os familiares apresentaram um grau moderado de sobrecarga objetiva e um grau de 

sobrecarga subjetiva entre moderado e elevado. Os familiares do estudo apresentaram 

elevada sobrecarga objetiva relacionada à alta frequência de ajuda aos pacientes nas tarefas 

diárias e elevada sobrecarga subjetiva referente ao manejo dos problemas de 

comportamento dos pacientes e às mudanças significativas na vida social e profissional dos 

familiares. 

No estudo de Barroso et al. (2007), houve maior grau de sobrecarga global objetiva 

quando: os familiares possuíam renda própria, eram do sexo feminino, não recebiam ajuda 

para cuidar dos pacientes e não admitiam publicamente que cuidavam de um paciente com 

transtorno psiquiátrico. No que se refere às variáveis dos pacientes, a sobrecarga do 

familiar era maior quando o paciente não tomava medicamento sozinho e não tinha quarto 

individual na casa. Em relação à sobrecarga global subjetiva, houve maior sobrecarga 

quando: os familiares tinham renda própria, eram do sexo feminino, faziam tratamento 

para problemas de saúde, participavam mais vezes das atividades religiosas e não admitiam 

publicamente que cuidavam de um paciente com transtorno psiquiátrico. No que se refere 

aos pacientes, a sobrecarga subjetiva do familiar era maior quando os pacientes conviviam 

com crianças em casa e estavam em crise (Barroso et al., 2007). 

Scazufca et al. (2002) realizaram um estudo de avaliação da sobrecarga subjetiva e 

o estresse apresentado por 82 familiares cuidadores de pacientes idosos com depressão, na 

cidade de São Paulo, sendo utilizada a escala BI. Os resultados demonstraram alto grau de 

sobrecarga subjetiva nesses cuidadores e apontaram que o gênero do cuidador, sua idade e 

sua posição na estrutura familiar estavam significativamente associados à sobrecarga. A 

sobrecarga foi mais elevada nos familiares que consideravam os pacientes como mais 

dependentes na realização das atividades cotidianas e que também percebiam maior 

número de comportamentos problemáticos e perturbações no humor. Outras variáveis que 

se associaram a um maior grau de sobrecarga dos familiares foram: a severidade da 

depressão e maior duração da última crise do paciente. Os familiares que manifestavam 

problemas físicos de saúde e que, por sua vez, cuidavam de pacientes com diagnóstico de 

depressão severa apresentaram maior sobrecarga. 

Garrido e Menezes (2004), ao realizarem um estudo com 49 familiares cuidadores 

pacientes idosos com demência, identificaram elevado grau de sobrecarga subjetiva nesses 

cuidadores, por meio da escala BI. Realizaram também uma análise de regressão linear, 
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com o objetivo de verificar quais fatores se associavam à sobrecarga dos familiares. Os 

autores observaram que a sobrecarga subjetiva nesses familiares se mostrou mais elevada 

quando cuidavam de pacientes separados e divorciados, com saúde física debilitada e 

quando apresentavam maior precariedade em suas funções, maior frequência de 

transtornos de comportamento, com significativa dependência para a realização das 

atividades e que apresentaram os menores escores em um teste de avaliação cognitiva. 

Além das características descritas acima, foi observado que quanto mais próximo o grau de 

parentesco dos cuidadores com os pacientes, mais elevada era a sobrecarga. Segundo os 

autores, a presença de um grau mais elevado de sobrecarga nos familiares decorre do 

desgaste físico e emocional desses cuidadores ao longo dos anos. 

Uma análise dessas pesquisas descritas acima mostra que, de modo geral, as 

amostras variaram de 06 a 1.162 sujeitos. Especificamente, as amostras de pacientes 

variaram de 15 a 1.162 sujeitos, as de profissionais variaram entre 9 e 321 sujeitos e, no 

que se refere aos estudos com familiares, variaram de 9 a 150 sujeitos. Em relação aos 

tipos de serviços, dos 13 analisados, 6 foram eram serviços substitutivos (5 CAPS e 1 

residência terapêutica), 6 eram instituições hospitalares (hospitais psiquiátricos de longa e 

curta permanência e hospitais gerais) e 1 era um serviço do departamento de uma 

universidade. Todos os instrumentos utilizados foram validados e adaptados para o 

contexto brasileiro.  

Tendo em vista as pesquisas descritas até o momento, observa-se que há pontos 

convergentes entre os estudos de satisfação de pacientes e profissionais, como graus de 

satisfação relativamente altos e que variaram entre diferentes dimensões dos serviços. Este 

fato evidencia a importância de se utilizar escalas multidimensionais, pois instrumentos 

com essas características permitem distinguir níveis de satisfação diversificados, em 

relação a diferentes aspectos dos serviços (Ruggeri, 1994; Mercier et al., 2004). A 

satisfação dos profissionais foi mais baixa quanto às condições de trabalho e mais elevada 

quanto ao relacionamento com os colegas e o tratamento oferecido, em diversos estudos. A 

satisfação dos pacientes foi mais baixa, no que se refere à estrutura dos serviços e mais alta 

com relação ao atendimento e relação com a equipe. Em relação à sobrecarga familiar, os 

estudos apontaram para evidências de que o cuidado assumido pelos familiares no 

tratamento dos portadores de transtornos psiquiátricos tem gerado um sentimento de 

sobrecarga na maioria dos familiares, principalmente relacionado ao manejo dos 

comportamentos problemáticos e às tarefas cotidianas (Barroso et al., 2007). 
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Embora tenham sido realizados estudos de avaliação da satisfação e sobrecarga nos 

serviços de saúde mental, no Brasil, nota-se que, mesmo sendo objetivo amplamente 

recomendado pela OMS, não têm sido realizadas pesquisas que contemplem 

simultaneamente as perspectivas dos três atores envolvidos nos serviços, quais sejam, 

pacientes, familiares e profissionais. Diante dessa carência, torna-se importante a 

realização de pesquisas avaliativas que considerem simultaneamente as perspectivas de 

pacientes, familiares e profissionais. 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral 

 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade do Centro de 

Referência em Saúde Mental “Nossa Casa”, no município de Perdões, MG, a partir das 

perspectivas dos três atores envolvidos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar quantitativamente o grau de satisfação: 

1.1 Dos pacientes em relação às diferentes dimensões do serviço 

1.2 Dos familiares cuidadores dos pacientes em relação às diferentes dimensões do 

serviço 

1.3 Dos profissionais em relação às diferentes dimensões do serviço 

2. Avaliar quantitativamente os níveis de sobrecarga dos familiares cuidadores e dos 

profissionais. 

3. Avaliar qualitativamente as condições de trabalho da equipe. 
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MÉTODO 

 

 

Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa de um serviço de saúde mental, do tipo 

somativa, definida por Selltiz-Wrightsmans-Cook (1987), como aquela em que se estudam 

os resultados e as repercussões de um programa ou serviço. Contandriopoulos et al., 

(1994) descrevem cinco tipos de pesquisa avaliativa somativa: análise da estratégia, da 

intervenção, da produtividade, dos efeitos ou resultados, do rendimento e da implantação. 

No presente trabalho, focaliza-se a avaliação de efeitos ou resultados de um serviço. O 

estudo enfoca esta avaliação, por meio de medidas padronizadas e validadas da satisfação 

dos pacientes, profissionais e familiares com o serviço de saúde mental, bem como da 

sobrecarga apresentada pelos profissionais e pelos familiares cuidadores dos pacientes 

psiquiátricos. 

Caracteriza-se, ainda, como uma pesquisa de corte transversal, na qual as medidas 

são coletadas em um mesmo momento no tempo (Contandriopoulos et al., 1994). No 

presente estudo, as medidas de satisfação e sobrecarga foram coletadas em uma única 

entrevista. 

Inclui-se, ainda, neste trabalho, uma pesquisa avaliativa do tipo formativa, definida 

como aquela em que se avalia o processo de um programa ou serviço, buscando a 

compreensão do funcionamento do serviço (Seltiz-Wrightsmans-Cook, 1987). Trata-se, 

neste caso, de uma análise de natureza qualitativa, que consiste na análise da organização 

do trabalho e das condições de trabalho dos profissionais, por meio de entrevistas, análises 

de documentos e observação em situação concreta de trabalho. 

 

Local de estudo 

 

A presente pesquisa foi realizada no Centro de Referência em Saúde Mental 

(CERSAM) “Nossa Casa”, no município de Perdões, MG, que constitui um Centro de 

Atenção Psicossocial I (Caps I). A escolha deste serviço ocorreu devido à facilidade de 

acesso da pesquisadora para a coleta de dados e por ser conhecido na região, pela  

qualidade de atendimento. 
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O município de Perdões está localizado na microrregião do Oeste de Minas Gerais, 

localizado sobre o planalto Sudeste, na parte denominada Alto do Rio Grande. A 

população total do município é de 18.736 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico 

do IBGE (2000). 

A estrutura de saúde do município de Perdões compreende um hospital público, 

com 21 leitos. Sua rede de atenção básica é constituída por 6 unidades, sendo, quatro 

equipes do Programa Saúde da Família (PSF) na região urbana, um na zona rural e uma 

policlínica na região central da cidade. Os PSF cobrem apenas 80% da população do 

município, os 20% restantes são encaminhados para a policlínica. O município dispõe de 

uma farmácia que garante a distribuição de medicamentos essenciais para a atenção básica 

e saúde mental. 

Na atenção básica (PSF) são desenvolvidos grupos terapêuticos que acolhem 

pessoas que não foram absorvidas pelo CERSAM, por não apresentarem quadros 

psicopatológicos graves. Os grupos terapêuticos são coordenados pela psicóloga do 

CERSAM. 

O CERSAM “Nossa Casa” está subordinado, de acordo com a organização 

hierárquica da instituição, à Secretaria Municipal de Saúde da cidade. A secretaria está 

subordinada à prefeitura Municipal, sendo o coordenador do CERSAM escolhido pelo 

secretário de saúde, caracterizando-se assim, como um cargo de confiança do poder 

executivo. 

O CERSAM “Nossa Casa” surgiu a partir de um projeto denominado 

“Microrregião Saudável”, que implantou uma rede de atenção em saúde mental, 

envolvendo oito municípios. Cada município montou sua equipe de saúde mental. 

Inicialmente, definiu-se que os casos de crise ocorridos na região seriam encaminhados a 

este serviço e não mais ao hospital psiquiátrico. Na época da realização deste estudo, o 

CERSAM atendia as demandas apenas do município e não mais da rede de atenção em 

saúde mental inicial. O CERSAM “Nossa Casa” tem como objetivo garantir tratamento 

ambulatorial, gratuito e de qualidade, ao portador de sofrimento mental e seus familiares, 

por uma equipe interdisciplinar, pautado nos princípios do Ministério da Saúde (SUS) e da 

Reforma Psiquiátrica. 

O CERSAM “Nossa Casa”, na época da realização deste estudo funcionava 

diariamente, de segunda à sexta-feira, de sete horas da manhã às dezoito horas da tarde, 

atendendo duzentos pacientes por mês. No local estudado, o quadro de profissionais era 

composto por uma equipe multidisciplinar de dezessete profissionais, sendo: seis 
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psicólogas, uma enfermeira, dois médicos, sendo um generalista e um psiquiatra, cinco 

auxiliares de enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais, um porteiro e um motorista. 

O quadro clínico de cada paciente e as suas necessidades de acompanhamento são 

definidos em um projeto terapêutico individual. Para atender às necessidades dos 

pacientes, definidas nos projetos terapêuticos, o serviço oferece três tipos de modalidades 

de acompanhamentos: intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. 

O regime intensivo consiste em um conjunto de atendimentos oferecidos ao 

paciente que, por seu quadro clínico, necessita de uma assistência diária por parte dos 

profissionais. Nesse regime, o paciente frequenta o CERSAM de segunda à sexta-feira, nos 

dois turnos (manhã e tarde). Durante a permanência no serviço, o paciente, na modalidade 

intensiva, participa das oficinas terapêuticas e atendimentos psicoterápicos (individual e/ou 

grupo) e recebe tratamento medicamentoso diário. Ao término do período, o paciente é 

levado, por funcionários do serviço, para sua casa. Quando necessário, o paciente da 

modalidade intensiva recebe atendimento domiciliar. Neste regime de atendimento, o 

paciente frequenta o serviço, durante, aproximadamente, 25 dias por mês. 

No regime semi-intensivo, o paciente recebe os mesmos atendimentos descritos no 

regime intensivo, no entanto, devido ao seu quadro clínico, ele frequenta o serviço três 

vezes por semanas ou, aproximadamente, 12 vezes por mês. No regime não-intensivo, o 

paciente frequenta o CERSAM três vezes por mês, sendo assistido apenas no atendimento 

psicológico. Estas noções de atendimento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo foram 

criadas para caracterizar o projeto terapêutico de cada paciente e também para servir de 

base para o cálculo do pagamento do CAPS, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (Portaria 

336/GM, 2002 e Portaria 189/GM, 2002). 

As atividades desenvolvidas, nesse serviço, são as seguintes: oficinas terapêuticas 

de artesanato, pintura e bordado, desenvolvidas por uma técnica de enfermagem; grupo de 

ginástica, com técnica de alongamento, coordenada por um estagiário de educação física; 

consultas psicoterápicas individuais e também consultas com os médicos. Frequentemente 

são realizados grupos de orientação, desenvolvidos pela enfermeira, que se referem à 

higienização, alimentação e uso de medicação. Uma vez por semana, são realizadas 

reuniões entre todos os profissionais do serviço, nas quais são discutidos e analisados os 

casos e avaliado o serviço. Reuniões com a rede CERSAM-PSF-SANTA CASA são 

realizadas uma vez por mês, para serem discutidos os casos e para elaborar estratégias de 

atuação a partir desta rede. 
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População-alvo 

 

Participaram da pesquisa os pacientes, seus familiares e os profissionais do 

CERSAM “Nossa Casa” da cidade de Perdões. Visando obter uma amostra mais 

homogênea, a fim de evitar as interferências de variáveis espúrias, na interpretação dos 

resultados, foram adotados os seguintes critérios de inclusão, para os pacientes: idade igual 

ou superior a dezoito anos; diagnósticos de esquizofrenia, transtornos esquizo-afetivos, 

delirantes ou depressivos, de acordo com os critérios de diagnósticos do DSM-VI e CID 10 

e estar em tratamento há, pelo menos, um ano no CERSAM. Os diagnósticos foram 

retirados dos prontuários dos pacientes do serviço estudado. Foram excluídos da 

população-alvo: os pacientes que apresentavam comorbidade psiquiátrica grave, 

diagnósticos de retardo mental, problema neurológico, doença física crônica associada ao 

diagnóstico principal e que não apresentavam um familiar cuidador em sua própria casa. 

Em relação aos familiares, foram adotados como critérios de inclusão: idade igual 

ou superior a 18 anos, morar na mesma residência que o familiar em tratamento, ser 

indicado como o cuidador principal do paciente e conviver diariamente com o paciente. No 

que se refere aos profissionais, foram incluídos todos os que estavam trabalhando há, pelo 

menos, um ano no CERSAM. 

Nas populações-alvo dos pacientes e familiares, foram excluídos aqueles que 

apresentavam impossibilidade de compreender e responder às questões dos instrumentos 

utilizados. Dos 150 prontuários analisados, encontrou-se um total de 86 pacientes que 

preencheram os critérios de inclusão e exclusão descritos anteriores, que constitui a 

população alvo, da qual foi retirada a amostra deste estudo. 

 

Amostras 

 

Para a seleção da amostra dos pacientes, utilizou-se o método de amostragem 

probabilística simples, segundo a qual cada indivíduo da população-alvo tem a mesma 

probabilidade de ser selecionado. Trata-se, essencialmente, de um sorteio dos sujeitos a 

serem selecionados, a partir de uma lista numerada de todos os nomes que compõem a 

população-alvo. Nesta seleção, os números dos sujeitos podem ser escolhidos várias vezes, 

de modo que o tamanho da população permaneça constante durante o processo de seleção. 

Amostras probabilísticas podem, por definição, originar uma generalização estatística, 

apoiada nos princípios do cálculo das probabilidades e permitir a utilização de inferências 
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estatísticas (Contandriopoulos et al., 1994), pois são estatisticamente representativas da 

população-alvo. 

O tamanho da amostra dos pacientes foi definido, considerando um índice de 90% 

de confiança, pela seguinte fórmula, indicada por Barbetta (1994): 

 

 

n = n0. N   

      n0  +    N 

 

 

Sabendo-se que “n” representa o tamanho da amostra, “N” o tamanho da 

população-alvo e “n0” a estimativa do “n”. A partir desta fórmula, foi calculado o tamanho 

da amostra, chegando-se ao número de 35 pacientes. 

A seleção da amostra dos familiares foi condicionada à amostra dos pacientes. Para 

cada paciente selecionado aleatoriamente, era identificado o seu familiar cuidador para 

compor a amostra dos familiares, perfazendo, portanto, um total de 35 familiares. 

Dos 86 pacientes que compunham a população alvo, 2 se recusaram a participar da 

entrevista e um foi eliminado por não ter compreendido as questões das escalas. 

Considerando os familiares, apenas 1 se recusou a participar da entrevista. Quanto aos 

profissionais, dois médicos não responderam ao questionário por falta de tempo, e duas 

funcionárias também alegaram problemas com a disponibilidade de tempo para preencher 

as escalas. 

No que se refere à amostra dos profissionais, participaram todos aqueles que 

trabalham no serviço de saúde mental há um ano, exceto os que se recusaram. Por se tratar 

de um número menor de pessoas do que as outras populações foram realizadas entrevistas 

com todos os que aceitaram responder às escalas. 

 

Instrumentos de medida 

 

1. Medidas quantitativas: o presente trabalho utilizou as escalas SATIS-BR, que 

avaliam a satisfação dos pacientes, familiares e profissionais e a escala IMPACTO-BR, 

que av alia a sobrecarga dos profissionais, elaboradas pela divisão de Saúde Mental da 

Organização Mundial de Saúde, em um estudo multicêntrico da OMS, junto a dezenove 

países (WHO-SATIS, 1996). Para o Brasil, a adaptação e a uniformização dos 
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instrumentos foram realizadas por Bandeira et al., (1999), Bandeira, et al. (2000a, 200b) e 

Bandeira, et al. (2002). As três escalas de satisfação (SATIS-BR) foram todas traduzidas e 

adaptadas para o contexto brasileiro pelo Laboratório de Investigações em Saúde Mental 

da Universidade de São Paulo. A análise das propriedades psicométricas da escala foi 

realizada pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da Universidade 

Federal de São João del-Rei (Bandeira et al., 2000a, 2000b e 2002).  

A escala utilizada para avaliar a sobrecarga dos familiares de pacientes 

psiquiátricos (FBIS-BR) foi a versão da adaptação transcultural para o Brasil da escala 

Family Burden Interview Schedule (FBIS), elaborada por Tessler e Gamache (1994). A 

escala foi adaptada e validada para o Brasil pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental 

(LAPSAM), da Universidade Federal de São João del-Rei ( Bandeira, et al, 2005). Segue 

abaixo, a descrição das escalas. 

 

1.1 Escala de Avaliação da Satisfação dos Usuários com os Serviços de Saúde 

Mental (SATIS- BR): a escala de satisfação dos usuários tem treze itens, distribuídos em 

duas subescalas e quatro questões adicionais da escala global. A primeira subescala  

contém cinco itens que avaliam a satisfação dos usuários com relação a: obter informações 

da equipe, sua participação a respeito do próprio tratamento, utilidade da equipe, 

competência e amistosidade da equipe. A segunda com os seguintes aspectos do serviço: a 

qualidade da escuta por parte de quem o admitiu, a compreensão da equipe do tipo de 

ajuda de que ele necessitava, o conforto e a aparência do serviço e as condições gerais da 

instalação do serviço. As quatro questões adicionais se referem à satisfação dos usuários 

com os seguintes itens: resultados do tratamento, competência do terapeuta principal, 

maneira de ser tratado no serviço e grau de compreensão da equipe sobre o seu problema. 

As alternativas de resposta aos itens estão dispostas em uma escala ordinal do tipo Likert 

com 5 pontos, em que 1 representa que o usuário está muito insatisfeito e 5 que está muito 

satisfeito (Bandeira et al., 1999; Bandeira et al., 2002). 

Esta escala tem elevada consistência interna, visto que o valor obtido de alfa foi de 

Cronbach α = 0,84. Tal valor se situa no extremo limite da faixa ideal sugerida por 

Vallerand (1989), para avaliação da fidedignidade de uma escala. Em relação à validade da 

SATIS-BR, foram realizadas as análises de validade de construto e validade concomitante. 

Para a validade de construto, foram calculadas as correlações de Spearman entre as duas 

subescalas entre si e com a escala global. Os resultados mostraram que as duas subescalas 

estavam relacionadas, uma vez que a correlação obtida entre elas foi significativa (r=0,62) 
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e que suas correlações com a escala global eram mais elevadas (respectivamente 0,87 e 

0,85), indicando a presença de um construto global comum (Caron, Tempier, Mercier, 

1997). 

Para o estudo de validade convergente, foi feita a comparação entre os dados da 

escala SATIS-BR e os resultados das questões do CSQ-8 (Client Satisfaction 

Questionnaire) que, segundo Perreault et al. (1992), consiste a escala validada mais 

utilizada para avaliar a satisfação dos usuários com os serviços de saúde mental. Os 

resultados da correlação de Spearman mostraram correlação significativa (r=0,63) entre 

estas duas escalas, o que atesta a validade convergente da escala SATIS-BR para medir o 

construto de satisfação do usuário (Bandeira et al, 1999; Bandeira et al, 2000b).  

 

1.2 Escala de Avaliação da Satisfação dos Familiares com os Serviços de Saúde 

Mental (SATIS-BR): esta escala tem oito itens quantitativos distribuídos em três 

subescalas. A primeira delas (Resultados do tratamento no serviço) contém três itens que 

avaliam: se o familiar percebeu que o paciente se beneficiou do tratamento recebido, se 

esse tratamento foi efetivo em ajudá-lo a lidar com seus problemas e se o paciente recebeu 

o tratamento que o familiar achava que ele necessitava. A segunda subescala (Acolhida e 

competência da equipe) inclui três itens que avaliam o grau de satisfação do familiar com 

relação à competência da equipe e à capacidade da equipe de compreender o problema do 

paciente e de compreender o tipo de ajuda de que ele necessitava. A terceira subescala 

(Privacidade e confidencialidade do serviço) inclui dois itens que avaliam a satisfação em 

relação às medidas tomadas no serviço, para garantir a privacidade e a confidencialidade 

sobre o problema do paciente, no decorrer do seu tratamento. As alternativas de resposta 

aos itens estão dispostas em uma escala ordinal do tipo Likert com 5 pontos, em que 1 

representa que o usuário está muito insatisfeito e 5, o usuário está muito satisfeito 

(Bandeira et al, 2002). 

A escala SATIS-BR/familiares apresenta qualidades psicométricas adequadas, tanto 

em relação à fidedignidade, quanto à validade. Em relação à fidedignidade, os resultados 

mostraram uma boa consistência interna dos itens que compõem a escala, com valor de 

alfa de Cronbach (α = 0,79), que se situou dentro da faixa considerada ideal por Vallerand 

(1989), o que indica que essas questões são homogêneas. As correlações item-total dos oito 

itens da escala variaram de 0,39 a 0,56. As três subescalas apresentam boa consistência 

interna, uma vez que os valores dos coeficientes de Cronbach são elevados; subescala 1 (α 

= 0,81), subescala 2 (α = 0,76) e subescala 3 (α = 0,89) (Bandeira et al, 2002). 
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Em relação à validade, foi realizada uma análise fatorial, que demonstrou a 

presença de três fatores que explicam 77,14% da variância dos dados. Na análise fatorial, o 

critério para incluir os itens nos fatores foi o de que seus coeficientes de saturação se 

situassem acima de 0,4. (Bandeira et al., 2002). 

 

1.3 Escala de Avaliação da Satisfação dos Profissionais em Serviços de Saúde 

Mental (SATIS_BR): esta escala tem 32 itens quantitativos, sendo 30 agrupados em 

quatro subescalas e dois pertencentes à escala global. A primeira subescala (Qualidade dos 

serviços oferecidos aos pacientes) inclui dez itens que avaliam o grau de satisfação da 

equipe sobre os seguintes aspectos: o tratamento e os cuidados oferecidos aos pacientes, o 

grau de adequação dos serviços, a quantidade de informações dada aos pacientes sobre sua 

doença e sobre o tratamento, o grau de competência profissional da equipe e a 

compreensão da equipe sobre os problemas e as expectativas dos pacientes. A segunda 

subescala (Participação da equipe no serviço) inclui sete itens, que se referem à satisfação 

dos profissionais, em relação: à sua participação nas decisões tomadas no serviço, na 

implantação dos tratamentos e na avaliação do serviço, assim como na expressão de suas 

opiniões sobre o serviço, sua participação em discussões profissionais, com os colegas, sua 

expectativa de ser promovido e seu grau de responsabilidade no serviço. A terceira 

subescala (Condições de trabalho) inclui dez questões, que avaliam o grau de satisfação da 

equipe em relação a: condições gerais das instalações, salário e benefícios recebidos, 

conforto e aparência do serviço, medidas de segurança e de confidencialidade em vigor no 

serviço e clima do ambiente de trabalho. A quarta subescala (Relacionamento no serviço) 

inclui três itens que avaliam o grau de satisfação da equipe, em relação a: seu 

relacionamento com os colegas de trabalho e com os seus superiores, assim como sua 

satisfação com o grau de sua autonomia em relação às outras pessoas no serviço. Há, ainda, 

duas questões adicionais, relacionadas ao trabalho em saúde mental e frequência de contato 

entre pacientes e profissionais. As alternativas de resposta aos itens estão dispostas em uma 

escala ordinal do tipo Likert com 5 pontos, em que 1 representa que o usuário está muito 

insatisfeito e 5, que o usuário está muito satisfeito (Bandeira et al., 2000a). 

A escala SATIS-BR/profissionais apresenta qualidades psicométricas adequadas, 

tanto em relação à fidedignidade quanto à validade. Em relação à fidedignidade, os 

resultados demonstraram que a escala apresenta elevada consistência interna, uma vez que 

o valor de alfa de Cronbach (α = 0,89) se situa no limite extremo da faixa considerada ideal 

para este tipo de avaliação. As correlações item-total variaram entre 0,24 e 0,74 (Bandeira 
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et al, 2000a). Em relação à validade, foram realizadas as análises de validade de construto 

e os resultados obtidos mostraram que todas as subescalas apresentaram correlação 

significativa com a escala global (entre 0,43 e 0,87) que foram superiores às correlações 

obtidas entre elas (0,24 e 0,65). Os resultados em geral demonstram que as subescalas 

embora representem dimensões distintas, compartilham um construto em comum, presente 

na escala global de satisfação da equipe técnica (Bandeira et al., 2000a). 

 

1.4 Escala de Avaliação da Sobrecarga dos Profissionais em Serviços de Saúde 

Mental (IMPACTO – BR): esta escala tem dezoito itens quantitativos, agrupados em três 

subescalas. A primeira subescala (Efeitos sobre a saúde física e mental) inclui cinco itens 

que se referem aos efeitos do trabalho em saúde mental nos seguintes aspectos: a 

frequência de problemas físicos ressentidos pelo profissional da equipe, a frequência de 

suas consultas ao médico, a frequência com que ele toma medicamentos e os efeitos do 

trabalho sobre a sua estabilidade emocional e sobre sua necessidade de procurar ajuda 

profissional em consequência desses problemas. A segunda subescala (Efeitos no 

funcionamento da equipe) inclui seis itens que se referem aos seguintes aspectos: com que 

frequência ele pensa em mudar de campo de trabalho, com que frequência ele pensa que 

outro tipo de trabalho o faria sentir mais saudável, afastamentos por doença devido ao 

estresse no trabalho, grau em que o profissional tem receio de ser agredido no trabalho, 

efeito do trabalho na qualidade do sono e efeitos do trabalho na sua saúde geral. A terceira 

subescala (Sentimento de estar sobrecarregado) inclui cinco itens que se referem aos 

seguintes aspectos: se sentir frustrado com os resultados do trabalho, se sentir 

sobrecarregado pelo contato constante com os pacientes, se sentir cansado após o trabalho, 

se sentir deprimido por trabalhar com pessoas com distúrbios mentais e se sentir estressado 

por trabalhar com doença mental. Além desses itens, a escala 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. As alternativas de resposta aos itens estão dispostas 

em uma escala ordinal do tipo Likert com 5 pontos, em que 1 representa que de forma 

alguma o profissional se sente sobrecarregado e 5, que ele se sente extremamente 

sobrecarregado (Bandeira et al., 2000a). 

A escala IMPACTO-BR apresenta qualidades psicométricas adequadas, tanto em 

relação à fidedignidade quanto à validade. Em relação à fidedignidade, os resultados 

demonstraram que a escala global, pelo coeficiente de Cronbach (α=0,87), apresenta 

elevada consistência interna e as correlações item-total variaram de 0,24 a 0,7. Em relação 
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às subescalas, as consistências internas também apresentaram altos valores de coeficientes 

de Cronbach, com α=0,78; 0,77 e 0,70, respectivamente. Para os fatores, as correlações 

item-total variaram: primeiro fator de 0,27 a 0,77; segundo fator de 0,40 a 0,63 e terceiro 

fator de 0,32 a 0,68 (Bandeira et al., 2000a). 

Em relação à validade da IMPACTO-BR, foram realizadas as análises de validade 

de construto. Para isso, foi feita uma análise das correlações entre as três subescalas. Os 

dados apresentaram correlações significativas das subescalas com a escala global (0,82; 

0,82; 0,87, respectivamente) que foram superiores aos obtidos para as correlações entre as 

subescalas (0,49; 0,57; 0,67) (Bandeira et al., 2000a). 

 

1.5 Escala de sobrecarga dos familiares de pacientes psiquiátricos ( FBIS-BR): 

esta escala possui cinco subescalas: a primeira subescala (Assistência ao paciente na vida 

cotidiana) inclui dezoito questões, que avaliam as sobrecargas objetiva e subjetiva 

referentes à frequência de ajuda ao paciente e ao grau de incômodo sentido nesta atividade. 

A segunda subescala (Supervisão dos comportamentos problemáticos) inclui dezesseis 

itens que avaliam as sobrecargas objetiva e subjetiva, em relação à frequência de 

supervisões aos pacientes e grau de incômodo sentido nesta atividade. A terceira subescala 

(Supervisão com os gastos financeiros) inclui cinco itens que avaliam a sobrecarga 

financeira em relação às seguintes questões: se o familiar cobriu alguma despesa do 

paciente sem receber o dinheiro gasto de volta, se o paciente teve gastos em relação a 14 

itens de despesas, como transporte, alimentação, medicamentos, moradias, plano de saúde, 

etc., e frequência com que o familiar sentiu pesar os gastos com o paciente no orçamento 

familiar. A quarta subescala (Impacto na rotina) inclui quatro itens que avaliam a 

sobrecarga objetiva, em termos da frequência das alterações ocorridas na rotina familiar, 

nos últimos 30 dias. A quinta subescala (Preocupações com o futuro do paciente) inclui 

sete itens que avaliam a sobrecarga subjetiva do cuidador, em termos da frequência das 

suas preocupações com o paciente (Bandeira et al., 2005). 

As alternativas de resposta para as questões que avaliam a sobrecarga objetiva (a 

frequência com que o familiar executou tarefas para cuidar do paciente, lidou com seus 

comportamentos problemáticos e sofreu alterações diárias na vida), são distribuídas em 

uma escala tipo Likert de 5 pontos, sendo 1 = nenhuma vez e 5 = todos os dias. As 

alternativas de resposta para as questões de sobrecarga subjetiva (grau de incômodo ao 

prestar assistência cotidiana e supervisionar os comportamentos problemáticos) estão 

dispostas em uma escala tipo Likert de 4 pontos, sendo 1 = nem um pouco e 4 = muito. 
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Outras questões de sobrecarga subjetiva avaliam a frequência de preocupações e o peso das 

despesas com os pacientes, dispostas em uma escala tipo Likert de 5 pontos, sendo 1= 

nunca até 5 = sempre ou quase sempre. As questões da escala FBIS se referem aos trinta 

dias anteriores à data da entrevista (Bandeira et al., 2005). 

A escala FBIS-BR apresenta qualidades psicométricas adequadas tanto em relação 

à fidedignidade quanto à validade. Em relação à fidedignidade, obteve-se índices 

adequados de consistência interna, com os seguintes valores de alfa de Cronbach: 0,82 para 

o escore global de sobrecarga objetiva, 0,92 para escala global subjetiva e valores alfa 

entre 0,58 a 0,90 para as subescalas. O estudo da estabilidade temporal da escala 

apresentou escores significativos de correlação de Pearson entre as aplicações do teste e do 

reteste, variando de 0,54 a 0,90 para as subescalas e o escore global (Bandeira, Calvazara, 

Freitas e Barroso, 2007). 

Em relação à validade da FBIS-BR, foram realizadas análises da validade 

convergente e de validade de construto. Para a validade convergente, foi realizada uma 

análise correlacional entre a escala FBIS-BR e a BI, a qual mede o mesmo construto de 

sobrecarga em cuidadores informais. Obtiveram-se correlações significativas entre a escala 

BI e os escores obtidos para todas as subescalas da FBIS-BR (p< 0,01) e para os escores 

globais de sobrecarga objetiva e subjetiva. Os coeficientes variaram entre 0,23 e 0,69. Para 

a validade de construto, foi realizada uma análise correlacional entre a escala FBIS-BR e 

uma escala que avalia um construto distinto, porém teoricamene relacionado com o 

construto de sobrecarga. Trata-se da escala SRQ-20, desenvolvida por Harding, Climent, 

Diop (1983) e validada para o Brasil por Mari e Williams (1986). Este instrumento é 

utilizado para identificar transtornos mentais comuns, definidos por Goldberg e Huxley 

como transtornos comuns encontrados na população, tais como insônia, fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas. As escalas 

apresentaram resultados de correlações significativas entre o escore global da escala SRQ-

20 e os escores globais da FBIS-BR (p<0,01). Os coeficientes de correlação que foram 

significativos e variaram entre 0,31 e 0,52 (Bandeira et al., 2008). 

 

2. Abordagem qualitativa: A abordagem utilizada para uma melhor compreensão 

do contexto real de trabalho dos profissionais foi de natureza mais qualitativa. Adotou-se o 

princípio de autoconfrontação e da análise da atividade que fazem parte dos métodos da 
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abordagem da ergonomia da atividade, utilizado pelos ergonomistas franceses
1
. O princípio 

de autoconfrontação e da análise da atividade têm se mostrado eficaz na elucidação das 

dificuldades práticas encontradas pelos sujeitos nos contextos de trabalho (Leal, 2008).  

A ergonomia é uma área do conhecimento que estuda o trabalho e tem como 

objetivo a transformação das situações de trabalho, tendo como prioridade o ponto de vista 

daquele que executa o trabalho (Leal, 2008). De acordo com Lima (1998) a ergonomia, 

considerando seus métodos e suas técnicas, propõe o desenvolvimento de um 

conhecimento a partir da atividade real do trabalho que é definida como os homens se 

comportam nas situações de trabalho concretas e não como eles deveriam realizá-lo Esta 

atividade está fundamentada na experiência dos trabalhadores, adquirida ao longo de sua 

vida profissional. Portanto, para o estudo das situações em sua totalidade, o fio condutor é 

a atividade de trabalho, ou seja, o fazer do trabalhador em um contexto real, com o 

objetivo de apreender o trabalho real, aquele que é efetivamente realizado e não aquele que 

é prescrito pelos organizadores do trabalho.  

A análise da atividade do trabalhador é construída a partir da expressão verbal 

efetuada pelos próprios sujeitos a respeito de seu trabalho e dos componentes que afetam a 

sua realização (Leal, 2008). As verbalizações podem ser espontâneas e provocadas durante 

a realização da atividade, ou após a finalização de uma tarefa e visam à elucidação das 

razões, dos meios e finalidades das ações realizadas. À observação do comportamento em 

situação segue a autoconfrontação dos dados adquiridos juntos aos próprios atores, para 

uma melhor compreensão dos aspectos implícitos do comportamento. 

Uma das grandes contribuições da ergonomia foi a de mostrar a distância existente 

entre o que os trabalhadores devem fazer, o trabalho prescrito e aquilo que eles realmente 

fazem, ou seja, o trabalho real. Essa diferença é considerada como um dos determinantes 

que podem elevar a carga de trabalho e contribuir para a insatisfação com o trabalho (Leal, 

2008). Como ressaltado por Lima (1998):  

   

“Realizar um trabalho é bem mais do que seguir um conjunto de regras ou procedimentos 

operatórios, por mais precisa e detalhada que possa ser a descrição da tarefa. (...) Há sempre 

algo que não pode ser colocado em forma de regras explícitas e claras, o que exige que o 

                                       
1É usual dizer que existem duas ergonomias ou duas abordagens diferentes na ergonomia: a ergonomia norte-americana e 
a francesa. De acordo com Abrahão e Pinho (1999): “ historicamente, duas correntes filosóficas distintas compõem o 
cenário da ergonomia.  Uma tem sua origem em 1947, na Inglaterra, com características das ciências aplicadas. A outra 
surgiu na França, em meados dos anos 50, com uma preocupação mais analítica. (...) Sendo assim, a primeira é mais 

centrada nas características psicofisiológicas do homem, denominada comumente human factors e orientada para a 
concepção de dispositivo técnico. A segunda, centrada não somente nas características psicofisiológicas do homem, 
considera primordial a análise da atividade, entendendo o trabalhador como ator no processo de trabalho”. (p 230)  
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trabalhador invente alguma coisa para conseguir realizar o seu trabalho. Isto é o que, em 

ergonomia, se denomina de diferença entre trabalho prescrito e trabalho real”. (p. 145).   

 

O recurso da entrevista de autoconfrontação possibilita que os comportamentos e as 

verbalizações observados durante a atividade tenham o seu sentido completado ou sua 

compreensão reparada. A restituição para o próprio indivíduo observado do resultado das 

observações da sua atividade é, em ergonomia, o que se denominada “autoconfrontação”. 

Dessa forma, Lima (2001) nos diz: (...) “mais que a consciência imediata manifesta na fala 

espontânea dos trabalhadores, a ergonomia procura explicitar os processos subconscientes 

que sustentam a regulação individual e coletiva da atividade de trabalho”. (p.139). Guérin, 

Laville, Daniellou, Duraffurg e Kerguelen (2001) ressaltam:  

“Não se trata de pedir uma „opinião‟ ao trabalhador, mas permitir-lhe reconstituir, em parte, 

os raciocínios que fazia ao longo do período em que foi observado. Por isso, o operador é 

convidado a comentar fatos de observação que o ergonomista lhe apresenta, de diferentes 

registros: situações de observação da atividade, fitas de vídeos etc. (p. 169).  

 

Procedimento 

 

Coleta de dados: A coleta de dados foi realizada pela autora deste trabalho. As 

aplicações das escalas foram feitas individualmente, por meio de entrevistas estruturadas, 

realizadas no serviço de saúde mental, junto aos pacientes, familiares e profissionais. Antes 

de iniciar a aplicação dos instrumentos, a entrevistadora se apresentava, explicava os 

objetivos da pesquisa e assegurava o sigilo das informações coletadas e o anonimato de 

cada paciente. A entrevistadora lia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o 

sujeito e iniciava a entrevista, somente após ele ter concordado em participar 

voluntariamente da pesquisa, confirmando este interesse com a assinatura de duas vias do 

termo. No caso dos pacientes, todas as questões eram lidas e as respostas anotadas pela 

entrevistadora, que informava a cada paciente que não havia respostas certas nem erradas, 

mas que o que interessava era a opinião pessoal de cada um. A fim de controlar a validade 

das respostas aos itens das Escalas, foi utilizada a Técnica de Sondagem – Probe 

Technique (Guillemin, Bombardier & Beaton, 1993). Esta técnica consiste em solicitar aos 

pacientes e familiares que justificassem as suas respostas a cada questão das escalas. Caso 

o paciente ou familiar apresentasse uma resposta incongruente, sem sentido ou sem relação 

com a pergunta, ele era eliminado da pesquisa.  No caso dos profissionais, as escalas eram 
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auto-administradas na presença do entrevistador, para esclarecimentos que se fizessem 

necessários. A coleta de dados qualitativos consistiu na análise da organização do trabalho 

e das condições de trabalho dos profissionais, por meio de entrevistas e observação em 

situação concreta de trabalho. 

 

Análise de dados: Para a análise quantitativa todos os dados coletados foram 

transcritos no software Statistical Package for Social Scences (SPSS), versão 13.0. Foram 

realizadas as seguintes análises estatísticas: 

 

1. Análise estatística descritiva, com cálculos das médias, desvios padrão e 

porcentagens das subescalas e escores globais das escalas de satisfação (SATIS-BR) para 

pacientes, familiares e profissionais; 

2. Comparação dos escores médios de satisfação dos pacientes, familiares e 

profissionais, por subescalas e por itens, por meio do test t de Student, da Análise de 

variância ANOVA e do teste post hoc de Tukey; 

3. Análise estatística descritiva, com cálculos das médias, desvios padrão e 

porcentagens das subescalas e escores globais das escalas de sobrecarga dos familiares 

(FBIS-BR) e dos profissionais (IMPACTO-BR); 

4. Comparação dos escores médios de sobrecarga dos familiares e profissionais, 

por subescalas e por itens, por meio da Análise de variância ANOVA e do teste post hoc de 

Tukey. 

 

Análise qualitativa: Análise dos dados qualitativos apoiou-se nas informações 

obtidas a partir dos discursos dos sujeitos. Essas informações foram articuladas aos dados 

obtidos na observação da atividade de trabalho. A dinâmica das entrevistas e das 

observações foram submetidas a um processo interativo, uma vez que os resultados de uma 

fase serviram para orientar as etapas das observações seguintes, assim como as novas 

entrevistas. 

 

Considerações Éticas 

 

Antes de ser desenvolvido, este projeto foi submetido ao parecer da Comissão de 

Ética e Pesquisa com Sujeitos Humanos da UFSJ, tendo sido aprovado também pela 

direção do CERSAM “Nossa Casa”. Aos entrevistados foram asseguradas as informações 
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referentes aos métodos e objetivos do estudo, além de ter sido apresentado e discutido, com 

cada entrevistado, o Termo de Consentimento Livre e Informado e somente após a 

assinatura do mesmo é que a coleta de dados foi iniciada. 

Foi garantido aos entrevistados que a participação na pesquisa não lhes ofereceria 

riscos ou desconforto e foram informados também sobre a duração aproximada da 

entrevista, o caráter confidencial das respostas e a possibilidade de interromperem a 

entrevista, a qualquer momento. Os pacientes foram informados de que a entrevista não 

interferiria no tratamento que eles estavam recebendo nos serviços de saúde mental, 

solicitando-lhes que respondessem de maneira sincera às questões apresentadas. Além 

disso, os participantes foram informados de que todas as informações pessoais seriam 

mantidas em sigilo e os dados coletados seriam anônimos, sendo divulgados somente os 

resultados do grupo. Cada participante entrevistado recebeu um telefone de contato com a 

equipe de pesquisa, caso quisesse saber sobre o andamento da mesma ou tenha alguma 

dúvida em relação à entrevista. 
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RESULTADOS 

 

 

Inicialmente, serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas 

das características das amostras de pacientes, familiares e profissionais. Posteriormente, 

serão apresentados, separadamente, os resultados referentes à satisfação dos pacientes, 

familiares e profissionais, assim como as sobrecargas dos familiares e profissionais. 

 

1. Descrição das amostras 

  

1.1 Amostra de pacientes 

 

1.1.1 Características sóciodemográficas: na Tabela 1 são apresentadas as 

variáveis sócio-demográficas da amostra de pacientes. A média de idade dos pacientes foi 

de 45,11 anos (DP ±11,82), sendo a idade mínima de 26 anos e a máxima de 73 anos. A 

maioria dos pacientes era do sexo feminino (54,30%), com estado civil solteiro (54,30%) e 

escolaridade de ensino fundamental incompleto (65,70%). 

A maioria dos pacientes possuía renda própria (74,30%), originada, principalmente, 

de aposentadoria por invalidez (57,80%), seguida de pensão (15,40%), auxílio doença 

(11,50%), atividade temporária (7,70%), aposentadoria por idade (3,80%) e emprego ou 

trabalho regular (3,80%). Na maioria dos casos (80,80%), o valor da renda era de um a 

dois salários mínimos por mês. 

 

1.1.2 Características clínicas: na Tabela 2 são apresentados os resultados das 

características clínicas dos pacientes. Os dados dos diagnósticos psiquiátricos foram 

agrupados em quatro categorias principais. A maioria dos pacientes (65,70%) pertencia à 

categoria diagnóstica de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes, 

28,50% à categoria dos transtornos do humor ou afetivos, 2,90% à categoria dos 

transtornos neuróticos, estresse e somatoformes e 2,90% aos transtornos comportamentais 

devido ao uso de substâncias psicoativas. Com relação às doenças físicas, os dados obtidos 

demonstraram que a maior parte dos pacientes não apresentava doença física (62,90%) e os 

restantes (37,10%) apresentavam os seguintes diagnósticos: 53,80% com diabetes, 38,50% 

com hipertensão e 7,70 doenças cardiovasculares. Os diagnósticos foram realizados pelos 
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médicos do serviço, com base na Classificação Internacional de Doenças da Organização 

Mundial de Saúde – CID-10 (OMS, 1998). 

 

Tabela 1. Frequências absolutas (N) e relativas (%) das características sociodemográficas 

dos pacientes 

 

Variáveis Especificações Frequência (%) 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

19 (54,30%) 

16 (45,70%) 

Estado civil 

Solteiro 

Casado 

Separado ou divorciado 

Vivendo como casado 
Viúvo 

19 (54,30%) 

7 (20,00%) 

4 (11,40%) 

2 (5,70%) 
3 (8,60%) 

Escolaridade 

Analfabeto 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

2 (5,70%) 

23 (65,70%) 

2 (5,70%) 

4 (11,40%) 

4 (11,40%) 

Possui renda própria 
Sim 

Não 

26 (74,30%) 

9 (25,70%) 

Origem da renda 

Emprego ou trabalho regular 

Atividade temporária  

Aposentadoria por idade 

Aposentadoria por invalidez 

Auxílio doença 
Pensão 

1 (3,80%) 

2 (7,70%) 

1 (3,80%) 

15 (57,80%) 

3 (11,50%) 
4 (15,40%) 

Renda 

Menos de 1 salário mínimo 

De 1 a 2 salários mínimos 

De 2,1 a 3 salários mínimos 

2 (7,70%) 

21 (80,80%) 

3 (11,50%) 

Local de realização da entrevista 
CERSAM 

Casa do paciente 

19 (54,30%) 

16 (45,70%) 

 

A idade média dos pacientes, no início da doença mental, foi de 26,60 anos 

(DP±9,50). Em relação à duração da doença, esta foi de 18,83 anos (DP±9,35), em média e 

a duração média do tratamento foi de 14,71 anos (DP±8,49). 

A maioria dos pacientes não teve crises no último ano (65,70%), enquanto 22,90% 

deles tiveram de quatro a sete crises. Em relação à internação em hospitais psiquiátricos, 

45,70% dos pacientes nunca foram internados. Entre os que foram internados, 40,00% 

sofreram de uma a cinco internações, 11,40% sofreram de seis a dez internações e 2,90% 

sofreram mais de dez internações. A duração média de internação foi de 36,06 dias 

(DP±77,47). 
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Tabela 2. Frequências absolutas (N), relativas (%), médias e desvios padrões (DP) das 

características do quadro clínico dos pacientes 

 

Variáveis Especificações N (%) Média/DP 

Categoria diagnóstica 

Esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e transtornos 

delirantes 

Transtornos do humor e afetivos 

Transtornos neuróticos relacionados 

ao estresse e somatoforme 

Transtornos comportamentais devido 

ao uso de substâncias psicoativas 

23 (65,70%) 

 

 

10 (28,50%) 

1 (2,90%) 

 

 

1 (2,90%) 

 

Doenças físicas 
Sim 

Não 

13 (37,10%) 

22 (62,90%) 
 

Principais doenças físicas  

Diabetes 
Hipertensão 

Cardiopatia 

7 (53,80%) 
5 (38,50%) 

1 (7,70%) 

 

Idade de início do 

transtorno psiquiátrico 
  26,60±9,50 anos 

Duração do transtorno 

psiquiátrico 
  18,83±9,35 anos 

Duração do tratamento 

psiquiátrico  
  14,71±8,49 anos 

Doenças físicas 
Sim 

Não 

13 (37,10%) 

22 (62,90%) 
 

Principais doenças físicas  

Diabetes 

Hipertensão 

Cardiopatia 

7 (53,80%) 

5 (38,50%) 

1 (7,70%) 

 

Idade de início do 

transtorno psiquiátrico 
  26,60±9,50 anos 

Duração do transtorno 

psiquiátrico 
  18,83±9,35 anos 

Duração do tratamento 

psiquiátrico  
  14,71±8,49 anos 

Frequência de crises no 

último ano 

Não teve crises 

Teve de 1 a 3 crises 

Teve de 4 a 7 crises 
Teve de 6 a 10 crises 

23 (65,70%) 

3 (8,60%) 

8 (22,90%) 
1 (2,90%) 

 

Internações  

Nunca foi internado 

Teve 1 a 5 internações 

Teve de 6 a 10 internações 

Teve mais de 10 internações 

16 (45,70%) 

14 (40,00%) 

4 (11,40%) 

1 (2,90%) 

 

Duração média da última 

internação 
  36,03±77,47 dias 

Número de 

medicamentos 

psiquiátricos 

  3,26±1,12 

Tipo de medicação 
Via oral 

Via oral e intravenosa 

22 (62,90%) 

13 (37,10%) 
 

Frequência da medicação 

oral 
Diária 35 (100,00%)  

Frequência diária da 

medicação oral 

1 vez por dia 

2 vezes por dia 

3 vezes por dia 

8 (22,80%) 

17 (48,60%) 

10 (28,60%) 

 

Frequência da medicação 

intravenosa 

Quinzenal 

Mensal 
3 (23,10%) 

10 (76,90%) 
 

Independência para 

tomar o medicamento 
Toma o remédio sozinho 
Não toma o remédio sozinho 

26 (74,30%) 
9 (25,70%) 
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Com relação à medicação utilizada, o número médio de medicamentos prescritos 

aos pacientes foi de 3,26 (DP±1,12), sendo a maioria deles administrados oralmente 

(62,90%) e 37,10% de forma oral e intravenosa. A frequência de administração dos 

remédios via oral era sempre diária, podendo ocorrer três vezes ao dia (28,60%), duas 

vezes ao dia (48,60%) e uma vez ao dia (22,80%). No que se refere à medicação 

intravenosa, 76,90% recebiam essa medicação mensalmente e 23,10% a recebiam 

quinzenalmente. Em se tratando da independência para tomar a medicação, 74,30% dos 

pacientes tomavam sua medicação sem que precisassem ser lembrados. Dentre os que não 

tomavam medicação de forma independente, todos aceitavam tomar a medicação. 

 

1.2 Amostra de familiares 

 

1.2.1 Características sociodemográficas: na Tabela 3 são apresentadas as 

variáveis sócio-demográficas da amostra dos familiares. A idade média dos familiares era 

de 55,60 anos (DP ±16,89), sendo a idade mínima de 21 anos e a máxima, de 78 anos. De 

acordo com os dados da Tabela 3, observa-se que a maioria dos familiares era do sexo 

feminino (80,00%), casada (54,40%) e possuía o ensino fundamental incompleto (51,30%). 

 Com relação ao grau de parentesco do cuidador com o paciente, a maioria era 

representada pelos pais (48,60%), sendo mães (42,88%) e pai (5,72%), seguidos por irmão 

ou irmã (17,10%), cônjuge (14,30%), filho ou filha (11,40%) e outro (8,60%). 

A maioria dos familiares possuía renda própria (65,70%), originada, 

principalmente, de aposentadoria por idade (34,80%) e pensão (21,70%). O valor da renda, 

na maioria dos casos (82,90%), era de um a dois salários mínimos por mês. Quanto à 

ocupação, 11,40% dos familiares estavam empregados, com trabalho remunerado diário 

realizado fora de casa. 
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Tabela 3. Frequências absolutas (N), relativas (%) das características sociodemográficas 

dos familiares 

 

Variáveis Especificações N (%) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

7 (20,00%) 

28 (80,00%) 

Parentesco com o paciente 

Mãe 

Pai 

Irmão ou irmã 

Cônjuge 

Filho ou filha 

Outro 

15 (42,88%) 

2 (5,72%) 

6 (17,10%) 

5 (14,30%) 

4 (11,40%) 

3 (8,60%) 

Estado civil 

Solteiro 

Casado 
Separado ou divorciado 

Viúvo 

6 (17,10%) 

19 (54,40%) 
4 (11,40%) 

6 (17,10%) 

Escolaridade  

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior completo 

Analfabeto 

18 (51,30%) 

3 (8,60%) 

1 (2,90%) 

4 (11,40%) 

1 (2,90%) 

8 (22,90%) 

Possui renda própria 
Sim 

Não 

23 (65,70%) 

12 (34,30%) 

Origem da renda 

Emprego ou trabalho regular 

Atividade temporária 

Aposentadoria por tempo de serviço 
Aposentadoria por idade 

Aposentadoria por invalidez 

Pensão 

2 (8,70%) 

2 (8,70%) 

4 (17,40%) 
8 (34,80%) 

2 (8,70%) 

5 (21,70%) 

Renda familiar 

1 salário mínimo 

De 1,1 a 2 salários mínimos 

De 2,1 a 3 salários mínimos 

3 (8,60%) 

29 (82,90%) 

3 (8,60%) 

Trabalha atualmente 
Sim 

Não 

4 (11,40%) 

31 (88,60%) 

Tipo de trabalho Diário remunerado 4 (11,40%) 

Local de trabalho Fora de casa 4 (11,40%) 

Local de realização da entrevista 
CERSAM 

Casa do paciente 

1 (2,90%) 

34 (97,10%) 

 

1.3 Amostra de profissionais 

 

1.3.1 Características sociodemográficas: na Tabela 4 são apresentadas as 

variáveis sócio-demográficas da amostra dos profissionais. A média de idade dos 

profissionais foi de 38 anos, a mínima de 27 e a máxima de 51 anos. A maioria era do sexo 

feminino (87,50%) e 50% eram solteiros. No que se refere à escolaridade, 62,50% dos 

profissionais possuíam pós-graduação. Considerando a profissão, 50,00% era constituída 

por psicólogos. Em relação ao tempo de trabalho em serviços de saúde mental, 37,50% dos 

profissionais tinham trabalhado entre 1 a 5 anos, 37,50% entre 6 e 10 anos e 25% dos 

profissionais com mais de 6 anos. 
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Tabela 4. Frequências absolutas (N), relativas (%) das características sociodemográficas 

dos profissionais 

 

Variáveis Especificações N (%) 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

7 (87,50%) 

1 (12,50%) 

Estado civil 
Solteiro 

Casado 

4 (50,00%) 

4 (50,00%) 

Escolaridade 

Ensino fundamental 

Ensino médio 

Pós – Graduação 

1 (12,50%) 

2 (25,00%) 

5 (62,50%) 

Profissão 

Psicólogo 

Enfermeiro 

Técnico de enfermagem 
Auxiliar de enfermagem 

Segurança 

4 (50,00%) 

1 (12,50%) 

1 (12,5%) 
1 (12,50%) 

1 (12,50%) 

Cargo e função desempenhados 

Coordenadora 

Auxiliar de enfermagem 

Enfermeira 

Psicóloga 

Segurança 

Técnico de enfermagem 

1 (12,50%) 

1 (12,50%) 

3 (37,50%) 

1 (12,50%) 

1 (12,50%) 

1 (12,50%) 

Tempo de trabalho em saúde 

mental 

Entre 1 e 5 anos 

Entre 6 e 10 anos 

Mais de 10 anos 

3 (37,50%) 

3 (37,50%) 

2 (25,00%) 

 

2. Normalidade da amostra 
 

Os escores de satisfação e sobrecarga foram submetidos ao teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov. Os resultados mostraram que, para valores de p superiores a 0,05, 

os dados seguiram uma distribuição normal (Tabachnick e Fidell, 2001). O valor de p 

obtido na Escala de Satisfação para pacientes foi igual a 0,78 (escore K-S = 0,65), para 

familiares foi de 0,49 (escore K-S = 0,83), para profissionais foi de 0,84 (K-S = 0,61), para 

os Profissionais foi de 0,85 (escore K-S = 0,61) e dos familiares foi de 0,81 (escore K-S = 

0,52), para sobrecarga objetiva e 0,63 (escore K-S = 0,82), para sobrecarga subjetiva. Esses 

resultados indicam que, nas escalas avaliadas, pode-se admitir a distribuição normal dos 

dados. Sendo assim, para as análises que se seguem, foram utilizados os testes estatísticos 

paramétricos. 

 

3. Análise da satisfação dos pacientes, familiares e profissionais 

 

3.1 Análise descritiva da satisfação dos pacientes  

 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados da análise descritiva da satisfação dos 

pacientes, avaliada pelas médias, desvios padrões e valor de p referentes às subescalas da 
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SATIS-BR. Os resultados indicaram que os pacientes apresentaram, em média, satisfação 

global alta (4,52), em uma escala que varia de 1 a 5 pontos. Este resultado indicou que a 

avaliação dos pacientes sobre este serviço se situou entre satisfação (escore 4) e muita 

satisfação (escore 5). Na subescala “Satisfação com a equipe” (subescala 1), o valor da 

média encontrada foi de 4,61. Para a subescala “Satisfação com o serviço” (subescala 2), a 

média encontrada foi de 4,32. Esses escores médios obtidos nas subescalas da SATIS-BR 

paciente foram submetidos a uma análise comparativa por meio do teste t de Student. O 

resultado encontrado indicou diferença estatisticamente significativa (p = 0,00) entre as 

subescalas, demonstrando que os pacientes apresentaram maior grau de satisfação com os 

profissionais (subescala 1). Essa dimensão avalia a satisfação dos pacientes com os 

seguintes itens: obter informações da equipe, qualidade da discussão sobre o tratamento, 

considerar que a equipe está ajudando, considerar a equipe amigável e considerar a equipe 

competente. 

 

Tabela 5. Médias e desvios padrões (DP) do escore global e das subescalas e valor de p 

referentes às subescalas da SATIS-BR para pacientes, obtidos pelo teste t de 

Student 

 

Subescalas e escala global Média DP P 

1. Satisfação com equipe 

2. Satisfação com o serviço 

4,61 

4,32 

0,37 

0,46 
0,00¹** 

Escala global 4,52 0,33  

1
teste t de Student, ** p < 0,01 

 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados dos escores de satisfação dos pacientes 

para cada item da escala, em termos das médias, desvios padrões e porcentagens. Os 

escores médios foram submetidos a uma análise comparativa, por meio da análise de 

variância (ANOVA) e do teste post hoc de Tukey. Os resultados destas análises indicaram 

diferença estatisticamente significativa entre os itens (F = 4,36 e p = 0,00). O nível de 

satisfação dos pacientes foi significativamente maior com relação à obtenção de 

informações pela equipe (item 6) do que em relação ao conforto e à aparência do serviço 

(item 12) e às condições gerais das instalações (item 13) (p = 0,03 e p = 0,00 

respectivamente). O grau de satisfação foi significativamente menor nas condições gerais 

das instalações (item 13), comparativamente a todos os outros itens (p = 0,00 a p = 0,01). 
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Tabela 6. Médias, desvios padrões (DP) e porcentagens de respostas para cada item da 

escala SATIS-BR para pacientes e comparação das médias pela análise de 

variância ANOVA e do teste post hoc de Tukey 

 

  INSATISFEITO MAIS OU MENOS SATISFEITO 

Itens da escala Média/DP %resposta 1 e 2 %resposta 3 %resposta 4 e 5 

1. Ter sido tratado 

com respeito e 

dignidade 

4,69 (0,47) - - 35 (100,00%) 

2. Ter sido ouvido 

com atenção pela 

pessoa que o 

admitiu 

4,51 (0,50) - - 35 (100,00%) 

3. Pessoa que o 

admitiu 

compreendeu o seu 

problema 

4,51 (0,50) - - 35 (100,00%) 

4. Equipe 

compreendeu o 

tipo de ajuda que 

paciente 

necessitava 

4,54 (0,50) - - 35 (100,00%) 

5. Tipo de ajuda 

dada pelo serviço 
4,66 (0,53) - 1 (2,90%) 34(97,10%) 

6. Obtenção de 

informações pela 

equipe 

4,74▲ (0,56) - 2 (5,70%) 33(94,30%) 

7. Discussão feita 

sobre seu 

tratamento 

4,51 (0,60) - 2 (5,70%) 33 (94,30%) 

8. Ajuda dada pela 

equipe do serviço 
4,71 (0,57) - 2 (5,70%) 33 (94,30%) 

9. Considera equipe 

amistosa 
4,63 (0,54) - 1 (2,90%) 34 (97,10%) 

10. Competência da 

equipe 
4,46 (0,70) - 4 (11,40%) 31 (88,50%) 

11. Competência do 

profissional 
4,63 (0,49) - - 35 (100,00%) 

12. Conforto e 

aparência do 

serviço 

4,26 (0,85) 3 (8,60%) - 32 (91,40% ) 

13. Condições gerais 

das instalações do 

serviço 
3, 97  (0,74) 1 (2,90%) 7 (20,00%) 27 (77,20%) 

ANOVA: F = 4,33, p = 0,00; pos hoc de Tukey: 
 
Média significativamente inferior a todos 

os itens (p = 0,00 a p = 0,01);
▲ 

Média significativamente superior às médias dos itens 12 e 

13 (p = 0,03 e p = 0,00). 

 

Quanto aos resultados das porcentagens, pode-se observar, na Tabela 6, que a 

maioria dos dados se situa na categoria de respostas 4 e 5, indicativos de satisfação e muita 

satisfação. Todos os pacientes (100%) relataram estar entre satisfeitos (escore 4) a muito 

satisfeitos (escore 5) em relação a cinco itens: sentir-se respeitado e tratado com dignidade; 

ter sido ouvido com atenção; ter sido admitido no serviço por uma pessoa que 
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compreendeu o problema; ter recebido o tipo de ajuda que precisava e a competência do 

profissional. 

Considerando a categoria de resposta intermediária “Mais ou menos”, que se situa 

entre insatisfação (escores 1 e 2) e satisfação (escores 4 e 5), verificou-se que 20,00% e 

11,40% dos pacientes consideraram como regulares as condições gerais das instalações e a 

competência da equipe, respectivamente. Em relação aos escores de insatisfação (escores 1 

e 2), observou-se que 8,60% e 2,90% dos pacientes se consideraram entre muito 

insatisfeitos (escore 1) e insatisfeitos (escore 2) em relação ao conforto e aparência do 

serviço e às condições gerais das instalações do serviço. 

 

3.2 Análise descritiva da satisfação dos familiares com o serviço 

 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados da análise descritiva da satisfação dos 

familiares com o serviço, avaliada pelas médias, desvios padrões e valor de p referentes às 

subescalas da SATIS-BR para familiares. A média global de satisfação dos familiares foi 

de 4,41, em uma escala que varia de 1 a 5 pontos. Esse resultado indica que a avaliação dos 

familiares sobre este serviço se situa entre satisfação (escore 4) e muita satisfação (escore 

5). 

Na subescala “Satisfação com o resultado do tratamento no serviço”, o valor da 

média encontrada foi de 4,53. Para a subescala “Satisfação com a acolhida e competência 

da equipe”, a média encontrada foi de 4,35. Na subescala “Satisfação com a privacidade e 

confidencialidade do serviço”, a média encontrada foi de 4,31. Esses dados foram 

submetidos a uma análise comparativa por meio da análise de variância (ANOVA). Os 

resultados indicaram que a satisfação dos familiares não diferiu nas suas subescalas (F = 

1,67, p = 0,20). 

 

Tabela 7. Médias, desvios padrões o (DP) do escore global e das subescalas e valor de p 

referentes às subescalas da SATIS-BR para familiares, obtidos pela análise de 

variância  

 

Subescalas e escala global Média DP P 

1. Satisfação com o resultado do tratamento no serviço 
2. Satisfação com a acolhida e competência da equipe 

3. Satisfação com a privacidade confidencia do serviço 

4,53 
4,35 

4,31 

0,61 

0,47 
0,66 

0,20 

Escala global 4,41 0,51  

F = 1,67 , p > 0,05 
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Na Tabela 8 são apresentados os resultados dos escores de satisfação dos familiares 

para cada item da escala, em termos de médias, desvios padrões e porcentagens de 

respostas da escala SATIS-BR familiares. Os escores médios foram submetidos a uma 

análise comparativa por meio da análise de variância (ANOVA). O resultado indicou que 

não houve uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos itens (F = 1,45 

e p = 0,18). Portanto, o grau de satisfação dos familiares foi semelhante, para os oito 

aspectos do serviço avaliados pela escala, tendo se situado entre satisfação (escore 4) e 

muita satisfação (escore 5). 

 

Tabela 8. Médias, desvios padrões e porcentagens de resposta para cada item da escala 

SATIS-BR para familiares e comparação das médias pela análise de variância 

ANOVA 
 

  INSATISFEITO MAIS OU MENOS SATISFEITO 

Itens da escala Média/DP %resposta 1 e 2 %resposta 3 %resposta 4 e 5 

1. Compreensão do familiar 

pelo profissional que o 

admitiu 

4,34 (0,59) - 2 (5,70%) 33 (94,30%) 

2. Equipe compreendeu tipo 

de ajuda familiar 

necessitava 

4,29 (0,62) - 3 (8,60%) 32 (91,40%) 

3. Serviços recebidos 

ajudaram paciente a lidar 

mais eficientemente com 

seus problemas 

4,69 (0,53) - 1 (2,90%) 34 (97,10%) 

4. Obtenção do tipo de ajuda 

que paciente necessitava 
4,40 (0,69) 1 (2,90%) 1 (2,90%) 33 (94,30%) 

5. Medidas tomadas para 

assegurar privacidade no 

tratamento 

4,29 (0,66) 1 (2,90%) 1 (2,90%) 33 (94,30%) 

6. Confidencialidade das 

informações 
4,34 (0,68) 1 (2,90%) 1 (2,90%) 33 (94,30%) 

7. Competência do 

profissional 
4,43 (0,60) - 2 (5,70%) 33 (94,30%) 

8. Beneficiou com 

tratamento 
4,51 (0,85) 1 (2,90%) 2 (5,70%) 32 (91,40%) 

ANOVA: F = 1,45, p = 0,18 

 

Em relação aos dados de porcentagens para cada item específico da escala (Tabela 

8), pode-se observar que a grande maioria dos familiares relatou estar satisfeita (escore 4) 

ou muito satisfeita (escore 5) com o serviço. Os dados demonstram que 97,10% dos 

familiares se sentiram entre satisfeitos (escore 4) a muito satisfeitos (escore 5), em relação 

à percepção de que os serviços ajudaram o paciente a lidar mais eficientemente com os 

seus problemas. Do mesmo modo, a maioria dos familiares (94,30%) considerou-se entre 

satisfeita (escore 4) a muito satisfeita (escore 5) em relação aos seguintes cinco itens da 
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escala: compreensão do profissional que admitiu o paciente, obtenção do tipo de ajuda de 

que paciente necessitava, medidas tomadas para assegurar a privacidade no tratamento, 

medidas tomadas para assegurar a confidencialidade das informações e competência 

profissional. 

Para a categoria de resposta intermediária “mais ou menos”, que se situa entre 

insatisfação (escores 1 e 2) e satisfação (escores 4 e 5), 8,60% dos familiares relataram 

esse nível de resposta para o item da escala que avaliava se a equipe tinha compreendido o 

tipo de ajuda que o paciente necessitava. Outros 5,70% dos familiares também 

consideraram como intermediária, entre insatisfação e satisfação, os itens compreensão do 

familiar pelo profissional que o admitiu, competência dos profissionais e o benefício 

recebido pelo paciente com o tratamento. Considerando os dados da categoria de resposta 

de insatisfação, que se situa entre muita insatisfação (escores 1) e insatisfação (escore 2), 

apenas 2,90% dos entrevistados se consideraram insatisfeitos em relação aos itens tipo de 

ajuda esperada, privacidade no tratamento, confidencialidade das informações e benefício 

recebido com o tratamento. 

 

3.3 Análise descritiva da satisfação dos profissionais com o serviço 

 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados da análise descritiva da satisfação dos 

profissionais, avaliada pelas médias, desvios padrões do escore global e das subescalas e 

valor de p referentes às subescalas da SATIS-BR para profissionais. A média global de 

satisfação dos profissionais foi de 4,05, em uma escala que varia de 1 a 5 pontos. Este 

resultado indica que a avaliação dos profissionais sobre este serviço se situa entre 

satisfação (escore 4) e muita satisfação (escore 5). Na subescala “qualidade dos serviços 

oferecidos aos pacientes”, o valor da média encontrada foi de 4,27. Para a subescala 

“participação da equipe no serviço”, a média encontrada foi de 3,91. Na subescala 

“condições de trabalho”, a média encontrada foi de 3,86. Na subescala “relacionamento no 

serviço”, a média encontrada foi de 4,29. Esses dados foram submetidos a uma análise 

comparativa por meio da análise de variância (ANOVA). Os resultados indicaram que a 

satisfação dos familiares não diferiu nas subescalas (F = 2,23 e p = 0,10). 
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Tabela 9. Médias, desvios padrões (DP) do escore global e das subescalas e valor de p 

referentes às subescalas da SATIS-BR profissionais, obtidos pela análise de 

variância  

 

Subescalas e escala global Média DP P 

1. Satisfação com a qualidade dos serviços oferecidos 
2. Satisfação com a participação da equipe no serviço 

3. Satisfação com as condições de trabalho 

4.Satisfação com o relacionamento no serviço 

4,27 
3,91 

3,86 

4,29 

0,31 
0,51 

0,47 

0,41 

0,10 

Escala global 4,05 0,41  

ANOVA: F = 2,23, p > 0,05 

 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados dos escores de satisfação dos 

profissionais para cada item da escala, em termos das médias, desvios padrões e 

porcentagens de respostas da escala SATIS-BR para profissionais. Os escores médios 

foram submetidos a uma análise comparativa por meio da análise de variância (ANOVA) e 

do teste post hoc de Tukey. Os resultados indicaram que houve uma diferença 

estatisticamente significativa entre os itens (F = 4,42 e p = 0,00). Considerando as maiores 

médias, a satisfação dos profissionais com o serviço a ponto de recomendá-lo a um amigo 

ou familiar (item 32) foi significativamente maior do que os itens 2, 15, 29 e 31 ( p = 0,00 

a p = 0,03). O escore médio do item 26, medidas tomadas para assegurar a 

confidencialidade, foi significativamente maior do que os itens 2, 15 e 31 (p = 0,02, 0,00, 

0,03 respectivamente). Em relação às menores médias, o item 15, salário recebido, foi 

significativamente menor do que a média de todos os outros itens ( p = 0,01 a p = 0,03), 

com exceção dos itens 2 e 31. O escore médio do item 2, expectativa de ser promovido, foi 

significativamente menor do que 17 itens (1,4,6,10,14,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27, 28, 

32) (p = 0,00 a p = 0,03). 

Os resultados das porcentagens da Tabela 10 mostram que todos os profissionais 

(100,00%) se consideraram satisfeitos (escore 4) a muito satisfeitos (escore 5) em relação a 

15 itens: satisfação com o serviço; grau de responsabilidade no serviço; controle dos 

supervisores sobre o trabalho; participação na avaliação do programa e/ou atividade; clima 

de amizade no trabalho; atenção e cuidados oferecidos aos pacientes; compreensão dos 

profissionais sobre o tipo de ajuda de que os pacientes precisam; quantidade de 

informações dadas ao pacientes, qualidade das informações dadas aos pacientes sobre seu 

tratamento; a forma como os pacientes foram tratados; quantidade de ajuda que foi dada 

aos pacientes; medidas para assegurar a confidencialidade; freqüência de contato com os 
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pacientes; grau de competência profissional e a recomendação do serviço para um amigo 

ou familiar.  

Em relação à categoria de resposta intermediária “Mais ou menos”, que se situa 

entre insatisfação (escores 1 e 2) e satisfação (escores 4 e 5), pode-se observar que uma 

porcentagem expressiva de profissionais (62,50%) considerou esta categoria intermediária 

de satisfação para o item referente à expectativa de ser promovido. Considerando, ainda, 

esta categoria, 25,00% dos profissionais a indicaram em relação aos seguintes itens: grau 

de participação na implementação de programas e/ou atividades novas, satisfação com o 

salário e benefícios recebidos com este trabalho.  

Ao considerarmos a categoria de insatisfação da Tabela 10, que se situa entre muita 

insatisfação (escores 1) e insatisfação (escore 2), pode-se observar que 62,50%, 25,00% e 

25,00% dos profissionais se consideraram insatisfeitos (escores 1 e 2) em relação aos 

respectivos itens: salário recebido, expectativa de promoção e medidas de segurança 

tomadas.  
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Tabela 10. Médias, desvios padrões (DP) e porcentagem de resposta para cada item da 

Escala SATIS-BR para profissionais e comparação das médias pela análise de 

variância ANOVA e teste post hoc de Tukey 

 

  INSATISFEITO 
MAIS OU 

MENOS 
SATISFEITO 

Itens da escala Média/DP %resposta 1 e 2 %resposta 3 %resposta 4 e 5 

1. Satisfeito com este 

serviço 
4,25 (0,46) - - 8 (100%) 

2. Expectativa de ser 

promovido 
2,88  (1,12) 2 (25,00%) 5 (62,50%) 1 (12,50%) 

3. Grau de 

responsabilidade de 

seu serviço 

4,13 (0,35) - - 8 (100%) 

4. Relacionamento com 

os colegas 
4,38 (1,06) 1 (12,50%) - 7 (87,50%) 

5. Controle de seus 

supervisores de seu 

trabalho 

4,13 (0,35) - - 8 (100%) 

6. Grau de autonomia 

com seu serviço 
4,38 (0,74) - 1 (12,50%) 7 (87,50%) 

7. Discussões 

profissionais entre 

colegas 

4,00 (0,92) 1 (12,50%) - 7 (87,50%) 

8. Grau de 

participações nas 

decisões no serviço. 

4,13 (0,64) - 1 (12,50%) 7 (87,50%) 

9. Grau de 

participações na 

implementação de 

programas e/ou 

atividades novas no 

serviço. 

4,00 (0,75) - 2 (25,00%) 6 (75,00%) 

10. Participações na 

avaliação do 

programa e/ou 

atividades 

4,25 (0,46) - - 8 (100%) 

11. Atenção às suas 

opiniões 
4,00 (0,53) - 1 (12,50%) 7 (87,50%0 

12. Perceber o bom clima 

no trabalho 
4,13 (0,64) - 1 (12,50%) 7 (87,50%) 

13. Satisfeito com o clima 

no trabalho 
3,88 (0,33) 1 (12,50%) - 7 (87,50%) 

14. Clima de amizade no 

trabalho 
4,25 (0,46) - - 8 (100%) 

15. Satisfação do o 

salário 
2,38  (0,91) 5 (62,50%) 2 (25,00%) 1 (12,50%) 

16. Benefício que 

recebem deste 

trabalho 

3,63 (0,91) 1 (12,50%) 2 (25,00%) 5 (62,50%) 

17. Satisfação com a 

atenção e os cuidados 

dados aos pacientes 

4,25 (0,46) - - 8 (100%) 

18. Profissionais do 

serviço compreendem 

os problemas dos 

pacientes 

4,25 (0,70) - 1 (12,50%) 7 (87,50%) 

Continua... 
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Continuação da Tabela 10. 

  INSATISFEITO 
MAIS OU 

MENOS 
SATISFEITO 

Itens da escala Média/DP %resposta 1 e 2 %resposta 3 
%respostas 4 e 

5 

19. Profissionais de saúde 

mental do serviço 

compreendeu o tipo de 

ajuda que pacientes 

precisam 

4,25 (0,46) - - 8 (100%) 

20. Serviço apropriado para 

as necessidades globais 

dos pacientes 

4,13 (0,64) - 1 (12,50%) 7 (87,50%) 

21. Satisfação com 

informações dadas aos 

pacientes sobre suas 

doenças 

4,25 (0,46) - - 8 (100%) 

22. Satisfações com as 

informações dadas aos 

pacientes sobre seu 

tratamento 

4,38 (0,51) - - 8 (100%) 

23. Satisfação com a forma 

como os pacientes são 

tratados 

4,25 (0,46) - - 8 (100%) 

24. Quantidade de ajuda 

que e dado aos pacientes 
4,38 (0,51) - - 8 (100%) 

25. Medidas para assegurar 

a privacidade durante o 

tratamento 

4,38 (0,74) - 1 (12,50%) 7 (87,50%) 

26. Medidas para assegurar 

a confidencialidade 
4,50▲ (0,53) - - 8 (100%) 

27. Satisfação com a 

frequência de contato 

entra a equipe e o 

paciente 

4,25 ((0,46) - - 8 (100%) 

28. Satisfação com grau 

competência 

profissional 

4,38 (0,51) - - 8 (100%) 

29. Satisfação em relação às 

medidas de segurança 

no CERSAM 

3,50 (0,32) 2 (25,00%) - 6 (75,00%) 

30. Satisfação com o 

conforto e aparência do 

CERSAM 

4,00 (0,53) - 1 (12,50%) 7 (87,50%) 

31. Como classificaria as 

instalações do serviço 
3,13 (0,99) 1 (12,50%) 4 (50,00%) 3 (37,50%) 

32. Recomendaria o serviço 

para um amigo ou 

familiar 
4,88

▲ (0,35) - - 8 (100%) 

ANOVA: F = 4,42 e p = 0,00; pos hoc de Tukey: 
▲

 Médias significativamente superiores.  

Médias significativamente inferiores 
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4. Análise descritiva da sobrecarga dos profissionais 

 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados dos escores globais e das subescalas 

da IMPACTO-BR, para a análise descritiva da sobrecarga no trabalho dos profissionais, 

avaliada pelas médias, desvios padrões e valor de p. A média global de sobrecarga nos 

profissionais foi de 1,65. Em uma escala que varia de 1 a 5 pontos, este resultado indica 

que os profissionais apresentaram valores baixos de sobrecarga. Na subescala “efeitos 

sobre a saúde física em mental”, a média de sobrecarga foi de 1,32. Na subescala “efeitos 

no funcionamento da equipe”, a média de sobrecarga encontrada foi de 1,81. Para a 

subescala “sentimento de estar sobrecarregado”, a média de sobrecarga foi de 2,05. Esses 

dados foram submetidos a uma análise comparativa por meio da análise de variância 

(ANOVA). Os resultados indicaram que o grau de sobrecarga dos profissionais não diferiu 

nas suas subescalas (F = 3,21; p = 0,06). 

 

Tabela 11. Médias, desvios padrões (DP) do escore global e das subescalas e valor de p 

referentes às subescalas da IMPACTO-BR, obtidos pela análise de variância 

 

Subescalas e escala global Média DP P 

1. Efeitos sobre a saúde física e mental 

2. Efeitos no funcionamento da equipe 

3.Sentimento de estar sobrecarregado 

1,32 

1,81 

2,05 

0,47 

0,58 

0,67 

0,06 

Escala Global 1,65 0,47  

ANOVA: F = 3,21, p > 0,05 

 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados de cada item da escala IMPACTO-BR 

para a análise descritiva do impacto do trabalho nos profissionais, avaliada em termos das 

médias, desvios padrões e porcentagens de respostas 1 e 2 (sobrecarga baixa) e 4 e 5 

(sobrecarga alta). 

Considerando as médias dos escores, observou-se que o impacto do trabalho nos 

profissionais foi baixo, indicando que eles não se sentiam de forma alguma 

sobrecarregados (escores 1) ou que estavam não muito sobrecarregados (escore 2). Os 

escores médios, obtidos para todos os itens da escala, foram submetidos a uma análise 

comparativa por meio da análise de variância (ANOVA) e do teste post hoc de Tukey. Os 

resultados indicaram que houve diferença estatisticamente significativa entre os itens (F = 

4,79, p = 0,00). O nível médio de sobrecarga dos profissionais foi significativamente maior 

para os itens referentes ao receio de ser agredido pelos pacientes (item 3) e sentimento de 

cansaço físico após o trabalho (item 8), comparativamente aos itens 7,9,14,17 e 18 (p = 
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0,01 a p = 0,03). O sentimento de frustração com o resultado do trabalho (item 1) e o 

sentimento de sobrecarga ao lidar com portadores de transtorno mental (item 2) tiveram 

médias significativamente mais elevadas de sobrecarga do que os itens 7,9,14 e 18 (p = 

0,01 a p = 0,03).  

Quanto aos dados de porcentagens, verificou-se que todos os profissionais (100%) 

relataram sobrecarga baixa (escores 1 e 2), indicando que se sentiam de forma alguma 

(escore 1) a não muito (escore 2) sobrecarregados em relação aos seguintes itens: aumento 

do consumo de medicação, afastamento por doença relacionada com o período do trabalho, 

sentimento de depressão por trabalhar com portadores de transtorno mental, necessidade de 

ajuda de um profissional de saúde mental e impacto do contato com os pacientes na vida 

pessoal e social do profissional.  

Em relação à categoria de resposta intermediária “mais ou menos”, que se situa 

entre a baixa sobrecarga (escores 1 e 2) e sobrecarga (escores 4 e 5), 37,50% dos 

profissionais indicaram essa categoria, com relação aos seguintes itens: sentimento de 

sobrecarga ao lidar com portadores de transtorno mental, receio de ser agredido 

fisicamente pelos pacientes e sentimento de cansaço físico após o dia de trabalho. 

Observou-se também que 25,00% dos profissionais indicaram esta categoria de sobrecarga 

em relação aos seguintes itens: sentimento de frustração com o resultado do trabalho, 

sentimento de estresse por causa do trabalho e desejo de mudança de campo de trabalho.  

Na categoria de sobrecarga alta (escore 4 e 5), pode-se observar que esta foi 

indicada pelos profissionais em relação aos seguintes itens: sentimento de sobrecarga ao 

lidar com portadores de transtorno mental, receio de ser agredido fisicamente pelos 

pacientes, sentimento de cansaço físico após o dia de trabalho e desejo de trabalhar em 

outro emprego. Para estes itens, 25,00% dos profissionais consideraram sentirem-se muito 

(escore 4) a extremamente sobrecarregados (escore 5). 
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Tabela 12. Médias, desvios padrões (DP) e porcentagens de resposta para cada item da 

escala IMPACTO-BR e comparação das médias pela análise de variância 

ANOVA e teste post hoc de Tukey 

 

  
NÃO 

SOBRECAR-

REGADO 

MAIS OU 

MENOS 

SOBRECAR-

REGADO 

Itens da escala Média/DP %resposta 1 e 2 %resposta 3 %respostas 4 e 5 

1. Sentimento de frustração com 

resultado do trabalho 
1,75 (0,88) 6 (75,00%) 2 (25,00%) - 

2. Sentimento de sobrecarga ao 

lidar com portadores de 

transtorno mental 

2,63▲ (1,18) 3 (37,50%) 3 (37,50%) 2 (25,00%) 

3. Receio de ser agredido pelos 

pacientes 
2,75▲ (1,03) 3 (37,50%) 3 (37,50%) 2 (25,00%) 

4. Trabalho afetando estado geral 

de saúde física 
1,38 (0,74) 7 (87,50%) 1 (12,50%) - 

5. Aumento de problema ou 

queixas físicas após trabalhar 

em saúde mental 

1,75 (0,70) 7 (87,50%) 1 (12,50%) - 

6. Aumento da necessidade de 

procurar médicos 
1,38 (0,74) 7 (87,50%) 1 (12,50%) - 

7. Toma mais medicação após este 

serviço 
1,13 (0,35) 8 (100,00%) - - 

8. Sentimento de cansaço físico 

após dia de trabalho 
2,75▲ (1,03) 3 (37,50%) 3 (37,50%) 2 (25,00%) 

9. Afastamento por doença 

relacionada com período de 

estresse no trabalho 

1,00 (0,00) 8 (100,00%) - - 

10. Contato com paciente tem 

afetado sua estabilidade 

emocional 

1,38 (0,74) 7 (87,50%) 1 12,50% - 

11. Presença de distúrbio de sono 

relacionado com o trabalho 
1,38 (0,74) 7 (87,50%) 1 12,50% - 

12. Sentimento de depressão por 

trabalhar com doentes mentais 
1,25 (0,46) 8 (100,00%) - - 

13. Sentimento de estresse por 

causa do trabalho 
1,75 (0,88) 6 (75,00%) 2 25,00% - 

14. Precisou de ajuda de um 

profissional de saúde mental 

devido seu trabalho 

1,00 (0,00) 8 (100,00%) - - 

15. Desejo de outro emprego para 

sentir mais emocionalmente 

saudável 

2,13 (1,35) 5 (62,50%) 1 12,50% 2 (25,00%) 

16. Pensa em mudar de campo de 

trabalho 
2,25 (1,03) 5 (62,50%) 2 25,00% 1 (12,50%) 

17. Sente que trabalhar com os 

pacientes interfere em seu 

relacionamento familiar 

1,13 (0,35) 8 (100,00%) - - 

18. Contato com os pacientes afeta 

sua vida pessoal e social 
1,13 (0,35) 8 (100,00%) - - 

ANOVA: F = 4,79 e p = 0,00, post hoc de Tukey: 
▲

Médias significativamente superiores 
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5. Análise descritiva da sobrecarga objetiva e subjetiva dos familiares 

 

5.1 Análise dos escores globais e das subescalas 

 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados da comparação entre os escores 

médios das subescalas da sobrecarga objetiva e subjetiva. Os resultados indicaram que os 

familiares apresentaram, em média, sobrecarga global objetiva baixa, com o valor de 1,91. 

Este resultado indica que a frequência dos cuidados concretos prestados aos pacientes 

pelos familiares cuidadores foi, em média, entre nenhuma vez por semana (escore 1) a 

menos de uma vez por semana (escore 2). Em relação ao grau de sobrecarga global 

subjetiva, obteve-se média global de sobrecarga de 2,58. Este resultado indicou que os 

familiares, em média, sentiram-se entre muito pouco (escore 2) e um pouco (escore 3) 

sobrecarregados por auxiliar os pacientes nas tarefas diárias. 

Quanto aos dados das subescalas, os escores médios obtidos nas subescalas 

objetivas foram submetidos a uma análise da variância (ANOVA) e do teste post hoc de 

Tukey. Os dados da Tabela 13 demonstram que o grau de sobrecarga objetiva diferiu nas 

subescalas A e B (p = 0,00), A e D (p = 0,00) e não diferiu nas subescalas B e D (p = 1,00). 

Desse modo, observou-se que os familiares cuidadores apresentaram sobrecarga objetiva 

significativamente mais elevada na assistência prestada ao paciente na vida cotidiana 

(subescala A = 2,51). Para as demais subescalas, os cuidados prestados apresentaram 

sobrecarga objetiva menor. Os familiares cuidadores precisaram supervisionar os 

comportamentos problemáticos dos pacientes, entre nenhuma vez e menos de uma vez por 

semana (Subescala B= 1,47) e tiveram suas rotinas alteradas, também, entre nenhuma vez e 

menos de uma vez por semana (Subescala D = 1,48). 

Em relação aos dados de sobrecarga subjetiva, os escores médios obtidos para as 

subescalas foram submetidos ao teste t de Student. Os resultados mostraram que houve 

diferença estatisticamente significativa entre as subescalas A e B (p = 0,00). Este resultado 

indicou que o grau de incômodo sentido pelos familiares foi significativamente maior em 

relação à supervisão dos comportamentos problemáticos do que em relação aos cuidados 

cotidianos prestados aos pacientes. Os familiares cuidadores se sentiram entre um pouco 

(escore 3) e muito incomodados (escore 4) por supervisionar os comportamentos 

problemáticos dos pacientes (Subescala B= 3,16) e entre nem um pouco (escore 1) e muito 

pouco (escore 2) incomodados por auxiliar os pacientes em suas tarefas cotidianas 

(subescala A= 1,55). Não foi possível comparar essas duas subescalas subjetivas com a 
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escala subjetiva E, que avalia as preocupações dos familiares com os pacientes, tendo em 

vista as diferenças em suas pontuações.  

 

Tabela 13. Médias e desvios ões referentes à comparação das subescalas, obtidos pelo test t 

de Student, análise de variância ANOVA e teste post hoc de Tukey 

 

Comparação das subescalas Média (DP) P 

Objetivas 

Subescala A 

Subescala B 
2,51 (1,05) 

1,47 (0,70) 
0,00**1 

Subescala A 

Subescala D 
2,51 (1,05) 

1,48 (0,97) 
0,00**1 

Subescala B 

Subescala D 
1,47 (0,70) 

1,48 (0,97) 
1,001 

Subjetivas 
Subescala A 

Subescala B 
1,55 (0,73) 

3,16 (0,66) 
0,00**2 

** 
p < 0,01; 

1
Post hoc de Tukey; 

2
 Teste t de Student; 

 

5.2. Análise da sobrecarga objetiva por item 

 

Na Tabela 14 apresenta-se a descrição da sobrecarga objetiva dos familiares para 

cada item das subescalas da FBIS-BR, avaliada a partir dos escores médios e da 

porcentagem de respostas 1 e 2 (sobrecarga baixa), de respostas 3 (sobrecarga 

intermediária) e de respostas 4 e 5 (sobrecarga alta). Os escores médios, obtidos para os 

itens de cada subescala, foram submetidos a uma análise comparativa, por meio da análise 

de variância (ANOVA) e do teste post hoc de Tukey. 
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Tabela 14. Médias, desvios padrões e porcentagens de respostas dos familiares a cada item 

das subescalas objetivas A, B e D da FBIS-BR e comparação das médias dos 

itens por meio de análise de variância ANOVA e teste post hoc de Tukey 

 

Subescalas Itens Média/DP 
Respostas 

1 e 2 

Respostas 

3 

Respostas 

4 e 5 

A: Assistência na 

vida cotidiana 

A1a. Higiene 

A2a. Medicação 

A3a. Tarefa de casa 

A4a. Compras 
A5a. Alimentação 

A6a. Transporte 

A7a. Dinheiro 

A8a. Ocupação do 

tempo 

A9a. Consultas 

médicas 

2,71 

2,63 

2,77 
2,09 ● 

3,51
▲

 
1,51● 

2,66 

2,86 

 

1,86● 

 

(1,88) 

(1,91) 

(1,89) 

(1,65) 
(1,96) 

(0,85) 

(1,92) 

(1,73) 

 

(1,28) 

 

54,30% 

57,20% 

54,30% 

68,60% 
37,10% 

82,80% 

57,10% 

48,60% 

 

74,20% 

 

2,90% 

5,70% 

2,90% 

8,60% 
- 

14,30% 

2,90% 

11,40% 

 

14,30% 

 

42,80% 

37,10% 

42,80% 

22,80% 
62,90% 

2,90% 

40,00% 

40,00% 

 

11,50% 

 

B: Supervisão dos 

comportamentos 

problemáticos 

B1a. Comportamento 

problemáticos 

B2a. Pedir atenção 

excessiva 

B3a. Perturbação 

noturna 
B4a. Heteroagressão 

B5a. Autoagressão 

B6a. Beber demais 

B7a. Fumar ou beber 

bebidas não 

alcoólicas 

B8a. Usar drogas 

1,46 

 

1,69 

 

1,26● 

 
1,17● 

1,51 

1,46 

2,20▲ 

 

 

1,06● 

(1,09) 

 

(1,43) 

 

(0,88) 

 
(0,51) 

(1,04) 

(1,19) 

(1,58) 

 

 

(0,33) 

88,50% 

 

82,80% 

 

91,30% 

 
94,30% 

80,00% 

85,70% 

60,00% 

 

 

97,10%  

2,90% 

 

2,90% 

 

2,90% 

 
5,70% 

14,20% 

5,70% 

14,30% 

 

 

- 

8,60% 

 

14,30% 

 

5,80% 

 
- 

5,80% 

8,60% 

25,70% 

 

 

2,90% 

D: Impacto na 

rotina diária do 

cuidador 

D1a. Atrasos ou 
ausência em 

compromissos 

D1b. Alterações no 

lazer do cuidador 

D1c. Alterações no 

serviço/rotina de 

casa 

D1d. Diminuição da 

atenção aos 

outros familiares 

1,34 

 

 

1,60 

 
1,57 

 

 

1,40 

 

 

(0,87) 

 

 
(1,12) 

 

(1,24) 

 

 

(1,40) 

 

 

85,70% 

 

 
80,00% 

 

82,80% 

 

 

85,70% 

 

 

8,60% 

 

 
8,60% 

 

2,90% 

 

 

5,70% 

 

 

5,70% 

 

 
11,40% 

 

14,30% 

 

 

8,60% 

 

 

pos hoc de Tukey: 
▲

 Médias significativamente superiores.  Médias significativamente 

inferiores 

 

Para a subescala “A”, que avalia a “assistência na vida cotidiana”, os resultados 

indicaram que houve uma diferença estatisticamente significativa entre os itens (F = 4,27, 

p = 0,00). O grau de sobrecarga objetiva dos familiares cuidadores foi significativamente 

maior para o cuidado com a alimentação do paciente (item A5a) do que para o auxílio nas 

compras (item A4a), cuidado com o transporte (item A6a) e cuidado com as consultas 

médicas dos pacientes (item A9a) (p = 0,01, p = 0,03 e p = 0,02, respectivamente). A 

sobrecarga objetiva dos familiares cuidadores foi também significativamente mais elevada 
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em relação ao auxílio prestado ao paciente para ele ocupar o seu tempo (item A8a), do que 

com o cuidado prestado para o transporte (item A6a) (p = 0,03).  

Na subescala B, que avalia a “supervisão dos comportamentos problemáticos”, os 

resultados indicaram que também houve uma diferença estatisticamente significativa entre 

os itens (F = 3,75 e p = 0,00). O nível de sobrecarga objetiva dos familiares cuidadores foi 

significativamente maior com relação à supervisão do comportamento de fumar ou beber 

demais bebidas não alcoólicas (item B7a) do que com perturbações noturnas (item B3a), 

heteroagressão (item B4a) e supervisão do uso de drogas (item B8a) (p = 0,00; p = 0,00 e p 

= 0,00). Para a subescala D, que avalia o “impacto na rotina diária do familiar cuidador”, a 

sobrecarga objetiva dos familiares não apresentou diferença estatisticamente significativa 

entre os itens (F = 0,46 e p = 0,71). 

Considerando os dados de porcentagens apresentados na Tabela 14, para a 

assistência cotidiana prestada pelos familiares cuidadores (subescala A), os resultados 

demonstram que uma parte expressiva dos familiares cuidadores (62,90%) precisou 

preparar ou ajudar os pacientes a preparar suas refeições de 3 a 6 vezes por semana (escore 

4) a todos os dias (escores 5). Outros itens, nos quais os familiares cuidadores também 

precisaram colaborar com alta frequência, entre 3 a 6 vezes por semana a todos os dias, 

incluíram: auxiliar os pacientes a cuidar de sua higiene (realizada por 42,80% dos 

familiares) e auxiliar os pacientes nas tarefas de casa (realizada por 42,80%). Estes 

resultados indicam que essas atividades cotidianas acarretaram sobrecarga objetiva alta 

(escores 4 e 5) nos familiares cuidadores. 

Os familiares cuidadores precisaram auxiliar menos frequentemente os pacientes 

em algumas tarefas cotidianas. Observando-se os dados da Tabela 14, verifica-se que 

82,80% dos familiares precisaram transportar os pacientes para algum lugar e 74,20% 

tiveram que acompanhar os pacientes às consultas médicas, entre nenhuma vez e menos 

que uma vez por semana. Os resultados indicaram, portanto, que a realização dessas tarefas 

acarretou sobrecarga objetiva baixa (escores 1 e 2) nos familiares cuidadores. 

Ao analisar a supervisão dos comportamentos problemáticos (subescala B), pode-se 

perceber que 25,70% dos familiares tiveram que supervisionar os pacientes no consumo 

excessivo de cigarros e bebidas não alcoólicas. Essa atividade ocorreu entre 3 a 6 vezes por 

semana e todos os dias da semana. 

A maioria dos familiares precisou supervisionar os comportamentos dos pacientes 

menos frequentemente em relação aos seguintes itens: uso de drogas (97,10% dos 

familiares) e agressão a outras pessoas (94,30% dos familiares). Estes resultados 
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demonstram que os familiares cuidadores realizaram estas tarefas entre nenhuma vez 

(escore 1) e menos que uma vez por semana (escore 2), indicando a ocorrência de uma 

sobrecarga objetiva baixa.  

Em relação às alterações diárias ocorridas na sua vida, por ser um cuidador 

(subescala D), verificou-se que 14,30% dos familiares cuidadores tiveram que alterar sua 

rotina de casa e do serviço entre 3 a 6 vezes por semana e todos os dias. Alterações nas 

atividades de lazer do cuidador também ocorreram para 11,40% dos familiares. Os 

resultados demonstraram que os familiares cuidadores, considerando estes dois itens, 

apresentaram sobrecarga objetiva elevada (escores 4 e 5). 

Para a maioria dos familiares cuidadores (85,70%) ocorreram menos 

frequentemente atrasos ou ausências ema compromissos e diminuição da atenção aos 

outros familiares. Os resultados mostraram que os familiares cuidadores tiveram estes 

impactos em suas rotinas diárias entre nenhuma vez (escore 1) e menos que uma vez por 

semana (escore 2), indicando, assim, que eles apresentaram sobrecarga objetiva baixa 

(escores 1 e 2) em relação a estes. 

Considerando-se os gastos com os pacientes, estes também foram avaliados na 

subescala C. Nesta avaliação, observou-se que a média de gastos com os pacientes foi de 

R$72,34 por mês. A partir do cálculo de porcentagem, os gastos dos pacientes foram os 

seguintes: gastos com a alimentação (91,40%), trocados para pequenos gastos (62,90), 

objetos pessoais (42,90%), cigarros (37,10%), roupas e calçados (28,60%), outros gastos: 

médicos (22,90%), outras despesas (22,90%), medicação (22,90%), transporte (5,70%), 

moradia (5,70%) e tratamento em saúde mental (5,70%). 

 

5.3 Análise da sobrecarga subjetiva por item 

 

Na Tabela 15 são apresentados os dados de cada item das subescalas, referentes à 

sobrecarga subjetiva dos familiares, avaliada a partir dos escores médios, desvios padrões e 

das porcentagens de respostas 1 e 2 (sobrecarga baixa) e de respostas 3 e 4 (sobrecarga 

elevada) obtidas para as subescalas A (assistência na vida cotidiana) e B (supervisão aos 

comportamentos problemáticos) e ao item D2 da subescala D (impacto na rotina diária do 

familiar cuidador). Estas subescalas avaliam o grau de incômodo (sobrecarga subjetiva) do 

familiar na assistência diária, na supervisão dos comportamentos problemáticos e no 

impacto do papel de cuidador na vida social e profissional desse familiar. Nas demais 

subescalas, a sobrecarga subjetiva alta dos familiares cuidadores é avaliada por meio das 
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porcentagens de respostas 4 e 5 da subescala E (preocupação com o paciente) e a um item 

referente ao peso financeiro (subescala C). 

No que se refere aos dados de escores médios, obtidos para os itens de cada 

subescala subjetiva, eles foram submetidos a uma análise comparativa por meio da análise 

de variância (ANOVA) e do post hoc de Tukey. Para a subescala A, os resultados 

indicaram que houve diferença estatisticamente significativa entre os itens (F = 4,27 e p = 

0,00). O grau de incômodo sentido pelos cuidadores (sobrecarga subjetiva) foi 

significativamente maior em relação ao cuidado com a higiene do paciente (item A1b), 

comparativamente ao auxílio prestado aos pacientes na tarefa de fazer compras (item A4b), 

preparar refeições (item A5b), cuidar do transporte (item A6b) e ocupar o tempo (item 

A8b) (p = 0,00 a p = 0,02). Na subescala B, que avalia o incômodo gerado com os 

comportamentos problemáticos dos pacientes, os resultados também indicaram diferença 

estatisticamente significativa entre os itens (F = 4,51 e p = 0,00). A sobrecarga subjetiva 

dos familiares cuidadores foi significativamente menor em relação ao comportamento de 

pedir atenção excessivamente (item B2b), comparativamente a todos os itens (p = 0,00 a p 

= 0,01). 

As análises para a subescala E, que avalia a frequência de preocupações com os 

pacientes, também indicaram que houve uma diferença estatisticamente significativa entre 

os itens (F = 3,57 e p = 0,00). Os cuidadores apresentaram níveis significativamente mais 

elevados de sobrecarga subjetiva em relação às preocupações com a segurança física (item 

E1), com a saúde física (item E4) e com o futuro (item E7) do paciente, comparativamente 

aos itens E2, E3, E5, E6 (p = 0,00 a 0,02). O item referente à preocupação com as finanças 

dos pacientes (E6) foi significativamente maior do que com a qualidade do tratamento 

(item E2) e a preocupação com a moradia (item E5) (p = 0,00 e p = 0,00). Os cuidadores 

apresentaram nível significativamente menos elevado de sobrecarga subjetiva em relação à 

preocupação com a moradia, comparativamente aos itens E1, E3, E4, E6 e E7 (todos 

apresentaram p = 0,00). 

No que se refere aos dados de porcentagem para cada item da escala, os dados da 

Tabela 15 mostram que uma porcentagem expressiva de familiares (52,90%) apresentou 

sobrecarga subjetiva alta (escores 3 e 4), indicada pelo incômodo dos familiares cuidadores 

em cuidar da higiene pessoal dos pacientes. Os familiares relataram sentirem entre um 

pouco e muito incomodados ao realizarem essa tarefa. Outro item que os familiares se 

sentiram entre um pouco e muito incomodados, indicando uma sobrecarga subjetiva alta 
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(escores 3 e 4), se referiu ao auxílio que prestavam aos pacientes no cuidado das tarefas de 

casa (27,80% dos familiares). 

Contudo, todos os familiares (100,00%) apresentaram sobrecarga subjetiva baixa 

(escores 1 e 2) em relação à atividade de preparar as refeições para os pacientes. Este 

resultado indicou que os familiares sentiram-se entre nem um pouco e muito pouco 

incomodados em realizar esta tarefa. 

Considerando a supervisão dos comportamentos problemáticos, todos os familiares 

cuidadores cujos pacientes apresentavam comportamento de beberem demais bebidas 

alcoólicas, relataram incomodo elevado (sobrecarga subjetiva alta) em relação a este 

comportamento. Pode-se observar, ainda, que 87,50% dos familiares também se sentiram 

entre um pouco e muito incomodados por precisar evitar ou lidar com os comportamentos 

de autoagressão dos pacientes, embora esses comportamentos ocorressem com menos 

frequência. Cerca de 100,00% dos familiares cuidadores se sentiram entre um pouco 

(escore 3) e muito (escore 4) incomodados com os comportamentos de perturbação dos 

pacientes durante a noite. 

No que se refere à categoria de baixa sobrecarga (escores 1 e 2), 50,00% dos 

familiares relataram sentir entre nem um pouco (escore 1) e muito pouco (escore 2) 

incomodados com o comportamento de pedir atenção excessiva.  Em relação à frequência 

com que o familiar considerou sentir o peso financeiro do papel do cuidador no último ano 

(subescala C – item C5), os resultados da Tabela 15 indicam que uma porcentagem 

considerável dos familiares cuidadores (71,40%) se sentiu entre nunca e raramente 

incomodada, indicando uma sobrecarga subjetiva baixa (escores 1 e 2). No entanto, outra 

parte dos familiares cuidadores (20,00%) relatou sentir que os seus gastos com os pacientes 

eram pesados, frequentemente (escore 4) a sempre ou quase sempre (escore 5) pesados. 

No que se refere ao impacto permanente do papel de cuidador na vida dos 

familiares (item D2), verificou-se que 60,00% dos familiares apresentaram sobrecarga 

baixa (escores 1 e 2) e que 40,00% consideraram esse impacto como fonte de sobrecarga 

subjetiva elevada. A análise do tipo de impacto ocorrido na vida do cuidador (item D3) 

demonstrou que os familiares que apresentaram sobrecarga subjetiva elevada para o item 

D2, ao se tornarem cuidadores, tiveram que: trabalhar mais a partir da doença do paciente 

(20,00%), deixar de ter vida social (14,30%), aposentar-se mais cedo (11,40%), deixar de 

tirar férias (11,40%), perder amizades (8,60%) e deixar de receber visitas em casa (8,60%). 
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Tabela 15. Médias, desvios padrões e porcentagens de respostas dos familiares para cada 

item das subescalas A, B, E e dos itens C5 e D2 das subescalas subjetivas da 

FBIS-BR e comparação das médias dos itens por meio da análise de variância 

ANOVA e teste post hoc de Tukey 

 

Subescalas Itens Média/DP 
Respostas 

1 e 2 

Respostas 

3 

Respostas 

4 e 5 

A: Assistência na 

vida cotidiana 

 
A1b. Higiene 
A2b. Medicação 

A3b. Tarefa de casa 
A4b. Compras 
A5b. Alimentação 
A6b. Transporte 
A7b. Dinheiro 
A8b. Ocupação do 

tempo 
A9b. Consultas 

médicas 

2,35
▲

    
1,69 
1,78 

1,17
●
 

1,09
●
 

1,27 

1,65 

1,17
●
 

 
1,50 

(1,16) 
(1,13) 

(1,11) 
(0,57) 
(0,42) 
(0,90) 
(1,22) 
(1,12) 

 
(0,94) 

47,10% 
75,00% 

72,20% 
91,70% 
100,00% 
90,90% 
76,50% 
77,20% 

 
85,80% 

52,90% 
25,00% 

27,80% 
8,30% 

- 
9,10% 

23,50% 
22,80% 

 
14,20% 

 

B: Supervisão dos 

comportamentos 

problemáticos 

B1b. Comportamento 
problemáticos 

B2b. Pedir atenção 
excessiva 

B3b. Perturbação 
noturna 

B4b. Heteroagressão 
B5b. Autoagressão 
B6b. Beber demais 

B7b. Fumar ou beber 
bebidas não 
Alcoólicas 

3,43 
 

2,13
●
 

 
3,33 

 
2,75 
3,50 
4,00 

3,29 
 
 

(0,53) 
 

(0,99) 
 

(0,57) 
 

(0,50) 
(0,75) 
(0,00) 
(0,72) 

 
 

57,10% 
 

50,00% 
 

- 
 

25,00% 
12,50% 

- 
14,30% 

 
 

20,00% 
 

11,40% 
 

100,00% 
 

75,00% 
87,50% 
100,00% 
85,70% 

 
 

 

C: Gastos 
C5: Peso dos gastos 

com o paciente 
  71,40%   20,00% 

D: Impacto na 

rotina diária do 

cuidador 

D2: Impacto 
permanente na 
vida do cuidador 

  60,00% 40,00%  

E: Preocupação 

com o paciente 

E1. Segurança física 
E2. Qualidade do 

tratamento 
E3. Vida social 
E4. Saúde 
E5. Moradia 

E6. Finanças 
E7. Futuro 

4,23
▲

 

1,54
●
 

 

3,17
●
 

4,40
▲

 

1,49
●
 

3,14
●
 

4,43
▲

 

(1,16) 
(0,98) 

 
(1,80) 

(0,88) 
(1,04) 
(1,70) 
(1,00) 

8,60% 
80,00% 

 
42,80% 

2,90% 
85,70% 
37,10% 
5,80% 

14,30% 
17,10% 

 
2,90% 

17,10% 
5,70% 

11,40% 
11,40% 

77,10% 
2,90% 

 
54,30% 

80,00% 
8,60% 

51,50% 
82,80% 

pos hoc de Tukey: 
▲

 Médias significativamente superiores.  Médias significativamente 

inferiores 

 

Quanto às preocupações com os pacientes (subescala E), uma porcentagem 

considerável dos familiares (82,80%) considerou que se sentiam frequentemente (escore 4) 

a sempre ou quase sempre (escore 5) preocupados com o futuro dos pacientes. Este 

resultado demonstrou que, em relação a este item, os familiares apresentaram sobrecarga 

subjetiva alta (escores 4 e 5). Ao considerarmos a sobrecarga subjetiva baixa (escores 1 e 

2), os dados demonstram que 80,00% dos familiares nunca ou raramente se sentiam 

preocupados com a qualidade do tratamento que os pacientes recebiam. 
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6.Análise qualitativa da atividade de trabalho dos profissionais  

  

A análise qualitativa teve por base os pressupostos teórico-metodológico da 

ergonomia francesa por meio da observação do cotidiano de trabalho e no uso da entrevista 

em autoconfrontação dos profissionais do CERSAM. A análise em situação real de 

trabalho objetivou retratar a perspectiva dos trabalhadores, os profissionais do serviço, 

entendida neste estudo, como essencial para uma melhor compreensão da natureza da 

atividade de atendimento dos profissionais do serviço. 

 

6.1 Entraves observados nas atividades de atendimento do CERSAM 

No caso da atividade de atendimento, em um serviço público de saúde mental, 

como é o caso do CERSAM estudado, a atividade de atendimento a pacientes psiquiátricos 

observada foi marcada por: constantes interrupções na atividade de trabalho, com o lidar 

com funções de natureza diversas, pela imprevisibilidade, pelo envolvimento afetivo, pelo 

número reduzido de profissionais e por condições inadequadas de trabalho.  Tais 

características têm efeitos para os processos cognitivos de atenção e memória e um custo 

afetivo para os profissionais e, consequentemente, impactos na qualidade do atendimento.  

 

6.1.1 As constantes interrupções e o custo cognitivo da atividade de 

atendimento 

 

A interrupção na atividade é compreendida como mudanças de orientação 

cognitivas ocasionadas por paradas na atividade que estava sendo realizada pelo 

profissional (Leal, 2008). Uma situação observada, no trabalho de uma das psicólogas, 

exemplifica o custo cognitivo de uma atividade interrompida. A psicóloga conversava com 

a enfermeira sobre a medicação de um dos pacientes, tendo sido interrompida por uma 

paciente que exigia sua atenção. Ela parou sua conversa, deu atenção à paciente e, ao 

retornar à conversa com a enfermeira, ela já havia esquecido o que estava conversando e, 

sorrindo, disse:  

 

“Às vezes a gente acaba perdendo o foco e esquece o 

que estava falando.” (psicóloga) 
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6.1.2 O lidar com tarefas de natureza distintas 

 

Por tarefas de natureza distintas entende-se a realização de várias funções 

diferentes. Uma situação que exemplifica o lidar ao mesmo tempo com funções distintas 

foi um fato ocorrido durante a observação. Uma auxiliar de enfermagem, que 

desempenhava a função de secretária, estava organizando os prontuários dos pacientes 

atendidos no dia para arquivá-los e foi interrompida por uma paciente, alegando que ela 

estava muito ansiosa, com um aperto no peito. A secretária deixou de lado os prontuários e 

foi atendê-la, aferindo-lhe a pressão arterial. Ao verificar que a pressão arterial estava alta, 

a secretária comunicou o fato ao marido da paciente, que a aguardava na saída do 

CERSAM e solicitou que a levasse ao hospital. Com relação a este episódio, a secretária 

disse:  

“Nossa já parei e comecei a organizar estes 

prontuários um tanto de vezes hoje, mas cada hora eu 

tenho que resolver uma coisa diferente.”(secretária) 

  

 

6.1.3 A imprevisibilidade  

 

A imprevisibilidade é uma outra característica da atividade de atendimento dos 

profissionais e está relacionada, por exemplo, com o tipo de paciente que é atendido no 

serviço, o paciente psiquiátrico, e que promovem a interrupção na atividade. A relação com 

a possibilidade de ser agredido, ou com a mudança de comportamento dos pacientes gera 

apreensão exigindo atenção constante por parte dos profissionais.  

 

“Eu estava tranqüila trabalhando, de repente só ouvi os 

vidros da porta quebrando. Assustei tanto que custei a 

me concentrar novamente. Engraçado, ele estava tão 

bonzinho um dia antes. Aqui a gente tem que esperar 

tudo.” (secretária) 

 Outra situação ilustra bem a questão da imprevisibilidade, fazendo com que o 

profissional modifique sua rotina de trabalho: 
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“Eu estava organizando a cozinha, mas tive que  parar, 

como que eu iria deixar o corredor sujo e cheirando 

mal, depois que o paciente sujou lá tudo. Estava difícil 

até para eu limpar.”(auxiliar de serviços gerais) 

  

6.1.4 O envolvimento afetivo 

 

O envolvimento afetivo dos profissionais com os pacientes revela outra 

característica da atividade de trabalho. Certa ocasião a psicóloga passou a madrugada toda 

com uma paciente que havia perdido a mãe. Ela relatou:  

 

“Foi um momento muito difícil para a paciente, eu tinha 

que estar com ela. Nesses momentos a gente acaba 

envolvendo com o sofrimento dos pacientes.”(psicóloga) 

 

 Outros relatos revelam muito bem o vínculo afetivo que os profissionais acabam 

estabelecendo com os pacientes:  

 

“Tem pacientes que dá vontade de levar para casa. Às 

vezes a gente acaba sofrendo com eles. Há épocas que 

sonho muito com os pacientes.” (psicóloga) 

 

“Os pacientes podem me procurar fora do horário de 

atendimento do CERSAM, nos finais de semana. Saúde 

mental é isso mesmo.” (psicóloga) 

 

6.1.5 A falta de instrumentos para realização do trabalho 

 

A falta de meios para realizar tarefas, ou meios pouco adequados, é uma outra 

característica da atividade de atendimento dos profissionais do CERSAM e acabam por 

gerar sentimento de impotência no profissional. Em uma situação observada, a psicóloga 

precisava fazer uma visita de urgência na zona rural e o carro do serviço estava ocupado. 

Após várias tentativas para conseguir um carro que a levasse, resolveu deixar para mais 

tarde, quando o carro do serviço pudesse levá-la. A psicóloga relatou: 
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“Às vezes a gente fica cansada de tanto tentar resolver 

as coisas, mas os limites nos impedem de resolver 

problemas quando eles acontecem.” (psicóloga) 

 

6.1.6 O número reduzido de profissionais 

 

A falta de alguns especialistas é um outro aspecto da atividade de atendimento dos 

profissionais e que contribuiu para a elevação da carga do trabalho. Como pode ser 

verificado no relato da psicóloga abaixo: 

 

“Precisamos muito de uma assistente social que trabalhe 

somente aqui no CERSAM. Quando precisamos temos que 

solicitar ajuda da assistente do CRAS, ou então acabamos 

assumindo a função de assistente social, como um exemplo 

acompanhando paciente no INSS.”  (psicóloga)  

 

6.1.7 Condições físicas de trabalho 

 

Outro aspecto que interferem na qualidade de atendimento dos profissionais diz 

respeito às condições das instalações. Uma psicóloga relatou o incômodo sentido pela falta 

de um espaço para lancharem sem a interferência dos pacientes. Os pacientes transitam 

pela cozinha interrompendo constantemente os momentos em que os funcionários fazem 

suas refeições. Outro espaço considerado inadequado, no relato de uma das psicólogas 

referiu-se ao banheiro dos funcionários e às salas, segundo ela, dependendo da altura da 

voz, ouve-se tudo o que está sendo dito nas salas.Isto gera uma preocupação constante nos 

profissionais.  
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DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram avaliar um serviço de saúde mental nas 

perspectivas dos três atores envolvidos, pacientes, familiares e profissionais. Permitiram, 

ainda, confirmar a importância de avaliar a qualidade do serviço, a partir da avaliação das 

dimensões da satisfação e da sobrecarga.  

De acordo com os resultados encontrados, podem-se inferir algumas convergências 

e divergências nas avaliações da satisfação pelos três atores. Em relação às convergências, 

de modo geral, os resultados mostraram níveis elevados de satisfação com o serviço, por 

parte dos três atores. Este resultado, sobretudo em relação aos pacientes e familiares, pode 

indicar a presença de aceitabilidade social, sendo um fator importante para a qualidade do 

serviço. Ruggeri (1994) ressalta que a satisfação dos usuários pode influenciar e 

potencializar aspectos importantes do tratamento, como a eficiência das intervenções, a 

frequência com que os serviços são utilizados e a própria adesão ao tratamento. A  

compreensão da equipe sobre as necessidades do paciente e a qualidade dos cuidados 

dispensados aos pacientes foram  dois aspectos do serviço que geraram  satisfação dos três 

atores. 

Ainda em relação às convergências, alguns aspectos do serviço foram avaliados 

satisfatoriamente apenas por dois atores. Constatou-se que pacientes e profissionais 

sentiam-se satisfeitos ou muito satisfeitos em relação ao tipo de tratamento oferecido, o 

tipo de informações dadas e com a competência da equipe. Considerando a competência do 

profissional com quem os pacientes e familiares trabalharam mais de perto, observou-se 

também a satisfação destes dois atores. A coerência nas perspectivas torna-se um aspecto 

fundamental para a compreensão da qualidade de um serviço. 

Quanto às divergências encontradas, a maioria dos profissionais considerou as 

instalações gerais do serviço como sendo regulares, enquanto a maioria dos pacientes se 

considerou satisfeito em relação a este aspecto do serviço. Essa divergência talvez possa 

ser explicada pela diferença entre os aspectos do serviço que foram considerados pelos 

profissionais e pelos pacientes ao avaliarem as instalações. É possível que os profissionais 

tenham focalizado uma diversidade de aspectos do serviço que não foram considerados 

pelos pacientes. Outra provável explicação pode ser a própria dificuldade dos usuários em 

relatar sua insatisfação, devido ao receio de demonstrar ingratidão (Ruggeri, 1994; Avis, 

Bond, Arthur, 1997; Esperidião & Trad, 2005). Quanto aos escores de satisfação, tanto os 
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pacientes, quanto os profissionais, apresentaram médias baixas em relação às condições 

físicas do serviço. 

Considerando a avaliação da satisfação dos pacientes, o alto grau de satisfação 

encontrado está em consonância com os estudos de Libério (1999), Heckert et al. (2002), 

Jaegger et al. (2004) e Kantorski et al. (2009). Verificou-se, no presente estudo, que os 

pacientes se sentiram mais satisfeitos com a relação com os profissionais do que com o 

serviço. Este resultado confirmou os dados dos estudos de Jaegger et al. (2004) e Kantorski 

et al. (2009). No estudo de Libério (1999) observou-se igualmente que, dentre os cinco 

CAPS estudados, quatro apresentaram a mesma diferença de nível de satisfação entre os 

dois aspectos citados acima. 

Os resultados da presente pesquisa apontaram, igualmente, quais foram os aspectos 

da satisfação dos pacientes que mais se destacaram. A satisfação mais frequente foi em 

relação aos itens: sentir-se respeitado, ser ouvido com atenção pela pessoa que o admitiu 

no serviço, sentir-se compreendido pela pessoa que o recebeu no serviço, ter obtido o tipo 

de ajuda que necessitava e considerar equipe competente. Heckert et al.(2006) também 

encontraram satisfação frequente com relação aos itens sentir-se respeitado e considerar 

que a equipe compreendeu o tipo de ajuda necessitada. Entretanto, contrariamente ao 

presente estudo, estes autores encontraram uma satisfação menos frequente com relação à 

competência da equipe e à compreensão das pessoas que admitiram o paciente no serviço. 

Os resultados evidenciaram que a fragilidade dos serviços está relacionada às suas 

condições de infraestrutura. Os únicos itens que apresentaram baixos escores de satisfação 

foram referentes ao conforto e à aparência do serviço e às condições gerais de suas 

instalações. No estudo de Kantorski et al. (2009), também foram encontradas médias 

baixas de satisfação para estes itens. Em relação aos estudos de Libério (1999) e de Jaegger 

et al. (2004), não foi possível fazer comparações por itens, uma vez que estes autores 

avaliaram a satisfação apenas em relação às médias das subescalas.  

Quanto à amostra dos familiares cuidadores, a literatura da área tem indicado as 

mães como as principais cuidadoras dos pacientes e que elas sentem uma maior sobrecarga 

do que os outros familiares (Greenberg, Kim & Greenley, 1997; Doornbos, 1997; Martinez 

et al., 2000a, Soares & Menezes, 2001, Lauber et al., 2003.). O presente estudo confirma 

esta tendência, uma vez que os resultados indicaram que a maioria dos cuidadores eram 

mulheres, casadas e mães dos pacientes. 

Neste estudo, todos os familiares cuidadores residiam com os pacientes. Barroso et 

al. (2007), em seu estudo, verificaram que a maioria dos familiares cuidadores também 
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residia com os pacientes. Esta característica não foi encontrada em estudos internacionais 

(Tessler & Gamache, 2000; Provencher, Perreault, St-Onge & Rosseau, 2003). Essa maior 

porcentagem de familiares cuidadores morando com os pacientes pode contribuir para uma 

elevada frequência de tarefas de assistência prestadas pelos familiares. Assim, os 

resultados do presente estudo corroboram os dados encontrados no estudo de Barroso et al. 

(2007).  

No presente estudo evidenciaram-se níveis elevados de satisfação dos familiares 

com o serviço, semelhantes aos encontrados na amostra dos pacientes. No entanto, como já 

havia sido colocado anteriormente, contrariamente aos dados da amostra de pacientes, a 

satisfação dos familiares não diferiu em relação às subescalas. Este resultado indicou que 

os familiares não se sentiram mais satisfeitos em algum aspecto do serviço, em detrimento 

de outros. 

Observou-se, também, que os familiares estavam satisfeitos com o tratamento dado 

aos pacientes, tendo considerado que esse tratamento era necessário ao paciente e o estava 

ajudando a lidar mais eficientemente com seus problemas. Este resultado corrobora os 

dados encontrados por Bandeira et al. (2002). Na literatura internacional, ao contrário, tem 

sido constatado, em alguns estudos, que as famílias consideram ineficaz o atendimento da 

equipe de profissionais aos pacientes, sentindo falta de apoio por parte do profissional e 

necessidade de receber mais informações a respeito do paciente (Bernheim & Switalski, 

1988; Solomon, Beck & Gordon, 1988; Hanson & Rapp, 1992; St. Onge, Lavoie & 

Cormier, 1995). 

A insatisfação com o serviço, no presente estudo, ocorreu no relato de apenas um 

familiar, referindo-se ao tipo de ajuda esperada, à privacidade no tratamento, à 

confidencialidade das informações e ao benefício obtido com o tratamento. É importante 

considerar a possibilidade de este resultado ter ocorrido devido a uma experiência 

particular de um familiar cuidador. 

Considerando a sobrecarga dos familiares cuidadores, do mesmo modo que nos 

estudos de Barroso et al. (2007) e Albuquerque (2010), foi verificada alta frequência das 

tarefas cotidianas de assistência aos pacientes, acarretando elevada sobrecarga objetiva 

para a maioria dos familiares cuidadores. No Brasil, esse aspecto havia sido investigado, 

até então, apenas por Barroso et al. (2007) e Albuquerque (2010) e, em estudos 

internacionais, já se havia observado que as tarefas cotidianas de assistência aos pacientes 

acarretavam maior sobrecarga objetiva aos familiares (St. Onge & Lavoie, 1997; Martinez 

et. al., 2000a).  
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Dentre as tarefas de assistência cotidiana, auxiliar os pacientes a preparar as 

refeições foi a realizada com maior frequência pelos familiares cuidadores. No entanto, 

apesar de serem frequentemente realizadas, as tarefas de assistência cotidiana não geraram 

incômodo elevado (sobrecarga subjetiva) nos familiares cuidadores. Este resultado também 

foi encontrado no estudo de Barroso et al. (2007). Os familiares cuidadores não se sentiram 

incomodados por realizar tarefas de assistência cotidiana ao paciente porque, geralmente, 

esse tipo de tarefa (por exemplo, preparar as refeições) faz parte das atribuições dos 

familiares, podendo, assim, ser um fator que contribui para um baixo grau de incômodo 

(Barroso et al., 2007). 

Neste estudo evidenciou-se, ao contrário do estudo de Barroso et al. (2007), que os 

familiares cuidadores não se incomodavam em pedir continuamente para os pacientes 

ocuparem seu tempo. Provavelmente, esta tarefa não gerou sobrecarga subjetiva elevada 

devido à facilidade dos pacientes se locomoverem em uma cidade do interior, tendo mais 

opções em ocuparem seu tempo, o mesmo não ocorrendo com tanta facilidade em uma 

cidade de porte grande, como no caso do estudo de Barroso et al. (2007). 

Em relação aos comportamentos problemáticos dos pacientes, observou-se o 

inverso do que se verificou nas tarefas de assistência cotidiana. Assim, os comportamentos 

problemáticos foram identificados, neste estudo, como uma das principais fontes de 

sobrecarga subjetiva ou incômodo gerado no familiar, corroborando estudos anteriores 

(Bulger et al., 1993; Doornbos, 1997; Martinez et al., 2000b; Lauber et al., 2003 e Barroso 

et al., 2007). 

Nos estudos de Tessler e Gamache (2000), Scazufca et al. (2002), Garrido e 

Menezes (2004) e Barroso et al. (2007), os familiares cuidadores sentiram-se preocupados 

com a segurança física e o futuro dos pacientes, resultado que foi corroborado no presente 

estudo. Esses autores verificaram que os familiares se preocupavam com o futuro dos 

pacientes, principalmente sobre como seriam suas vidas após a morte dos familiares 

cuidadores. A maioria dos familiares cuidadores não se sentia preocupada com a qualidade 

do serviço. Este resultado, juntamente com os dados obtidos sobre a satisfação dos 

familiares, pode indicar que eles consideraram o tratamento comunitário recebido pelos 

pacientes como sendo de boa qualidade. 

Em relação ao peso financeiro, observou-se que apenas uma minoria (20,00%) dos 

familiares cuidadores se sentia sobrecarregada com os gastos que tinham com os pacientes. 

Este resultado é compreensível, visto que a maioria dos pacientes recebia, pelo menos, um 

salário mínimo, contribuindo, assim, com as despesas da sua família. Essa quantia de 



97 

 

dinheiro em uma cidade do interior geralmente é suficiente para a sobrevivência, ao 

contrário do que acontece em uma cidade maior. 

Uma parte considerável dos familiares avaliou que o impacto permanente do papel 

de cuidador em suas vidas gerava uma fonte elevada de sobrecarga subjetiva. Em outros 

estudos também se verificou uma sobrecarga subjetiva elevada neste aspecto, constatando-

se, desse modo, que as limitações do lazer e das atividades sociais são alterações que 

acabam gerando elevada sobrecarga nos familiares cuidadores (Bulger et al., 1993; Koga, 

1997; Magliano et al., 1998, Martinez et al., 2000a e Barroso et al., 2007). 

No que se refere à avaliação da satisfação dos profissionais, verificou-se que os 

profissionais que integravam a equipe do serviço, de modo geral, estavam satisfeitos com 

seu trabalho. Este resultado corrobora os dados encontrados por Pelisoli et al. (2007). Em 

outros estudos, a satisfação dos profissionais foi mediana, se situando entre satisfação e 

insatisfação (Rebouças et al., 2007, De Marco et al., 2008; Ishara et al., 2008 e Rebouças et 

al., 2008). No presente estudo, a satisfação dos profissionais não variou nos quatro 

aspectos (subescalas) avaliados pela escala SATIS-BR, indicando que os profissionais 

encontravam-se igualmente satisfeitos com a qualidade dos serviços oferecidos, com a 

participação da equipe no serviço, com as condições de trabalho e com o relacionamento 

no serviço. Entretanto, na análise feita com os itens específicos da escala, dois deles 

apresentaram baixo nível de satisfação: a expectativa de ser promovido e o salário 

recebido. Estes dados corroboram os encontrados por Pelisoli et al. (2007). 

Considerando a análise descritiva da escala IMPACTO-BR, os resultados indicaram 

poucos efeitos da sobrecarga de trabalho na equipe, resultado que está em consonância 

com outros estudos brasileiros (Pelisoli et al., 2007; De Marco et al., 2008). 

Especificamente, os profissionais relataram que os itens que geraram sobrecarga leve 

estavam relacionados aos seguintes aspectos: sentir-se sobrecarregado por ter que lidar 

com portadores de sofrimento mental, receio de ser agredido pelos pacientes e sentimento 

de cansaço físico. Estes resultados corroboraram os dados do estudo de Pelisoli et al. 

(2007).  

As comparações por itens não foram realizadas nos estudos de Rebouças et al. 

(2007), De Marco et al.(2008), Rebouças et al. (2008), visto que apresentaram resultados 

de sobrecarga apenas por subescalas. 

Os resultados da análise qualitativa mostraram alguns entraves que ocorreram na  

atividade de atendimento dos profissionais. Verificaram-se constantes interrupções no 

trabalho. Segundo Normand (1991), interrupções constantes na atividade de trabalho 
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provocam um esforço consciente de atenção sobre a tarefa. Estas interrupções podem gerar 

erros, diante da impossibilidade de não manutenção da memória ativa para a execução da 

tarefa. Foram observadas também as dificuldades dos profissionais realizarem tarefas de 

natureza distintas, o impacto provocado pelo envolvimento afetivo com os pacientes, a 

imprevisibilidade, falta de instrumentos para a realização do trabalho, número reduzido de 

profissionais e precárias condições de trabalho. 

Os resultados apresentados no presente estudo podem contribuir para ampliar os 

conhecimentos sobre a qualidade dos serviços de saúde mental, a partir da perspectiva dos 

três atores. Contudo, ele apresenta algumas limitações. Como se trata de uma avaliação de 

um serviço que apresenta suas peculiaridades, os resultados têm reduzido potencial de 

generalização. Por ser um estudo descritivo, apresenta ainda a limitação de não ter incluído 

a análise das variáveis associadas aos graus de satisfação e sobrecarga. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A qualidade dos serviços de saúde mental deve ser garantida, segundo a OMS, com 

a realização de avaliações constantes integrativas, que contemplem as perspectivas dos três 

atores envolvidos: pacientes, familiares e profissionais (OMS, 2001). As percepções desses 

atores e a utilização desta informação para implementar melhorias nos serviços são 

essenciais para a qualidade do cuidado em saúde mental. O presente trabalho realizou esta 

avaliação integrativa do serviço de saúde mental do município de Perdões. 

A verificação de níveis elevados de satisfação com os principais aspectos deste 

serviço, na perspectiva dos três atores, indicou que houve uma boa adaptação desses três 

atores ao novo sistema de atendimento em saúde mental, no município de Perdões. A 

satisfação observada neste estudo pode ser indicativa de um importante preditor da adesão 

ao tratamento, tanto pelos pacientes quanto pelos familiares. Da mesma forma, o nível 

elevado de satisfação dos profissionais pode ser um indicativo da qualidade do 

atendimento oferecido aos pacientes e familiares. Os aspectos levantados no presente 

trabalho, como menos satisfatórios deste serviço, poderão fornecer subsídios para a 

implementação de melhorias, que aumentem a qualidade do atendimento. 

Considerando o impacto do trabalho, os resultados indicaram poucos efeitos da 

sobrecarga de trabalho na equipe, para a maioria dos aspectos avaliados. Provavelmente, a 

satisfação elevada apresentada pelos profissionais tenha sido um fator que contribuiu para 

um menor sentimento de sobrecarga. Em pesquisas futuras, poder-se-á aprofundar o estudo 

desta questão. Entretanto, alguns aspectos do trabalho foram identificados como fatores 

que contribuem para a sobrecarga dos profissionais e estes poderão ser utilizados como 

informação relevante para implementar melhorias na qualidade do serviço. As observações 

no contexto real de trabalho permitiram a aproximação com a situação de trabalho dos 

profissionais, como também uma melhor compreensão da atividade realizada, das 

características da atividade de atendimento dos profissionais do CERSAM e das 

características do ambiente de trabalho. 

Em consonância com pesquisas nacionais (Barroso et al., 2007 e Albuquerque, 

2010), no presente estudo, destacou-se elevada sobrecarga objetiva na assistência aos 

pacientes na vida cotidiana. Considerando a sobrecarga subjetiva, os resultados indicaram 

elevada sobrecarga na maioria dos familiares, sobretudo ao supervisionar os 

comportamentos problemáticos dos pacientes e frequentes preocupações com sua 
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segurança e futuro, corroborando os resultados encontrados nos estudos de Scazufca et al. 

(2002), Garrido e Menezes (2004) e Barroso et al. (2007). Esses resultados poderão 

contribuir para auxiliar os serviços de saúde mental a adaptarem seu atendimento, a partir 

do fornecimento de suporte especial aos familiares sobre como lidar com os 

comportamentos problemáticos dos pacientes e implementar intervenções educativas 

visando aumentar o conhecimento dos familiares sobre os transtornos psiquiátricos e o seu 

tratamento. 

Os resultados apresentados neste estudo poderão contribuir para ampliar o 

conhecimento sobre dimensões da qualidade dos serviços, a partir das perspectivas dos 

principais envolvidos, pacientes, familiares e profissionais. Apesar de amplamente 

recomendados pela OMS, não existiam, até então, estudos de avaliação de serviços de 

saúde mental que contemplassem simultaneamente estas três perspectivas. Estudos futuros, 

envolvendo este mesmo tipo de avaliação integrativa, possibilitarão uma comparação com 

os resultados do presente trabalho, visando melhor compreensão dos fatores que 

contribuem para a qualidade do atendimento em saúde mental e levantando os aspectos que 

necessitam de mais atenção. 
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Versão do Paciente) 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação de um Serviço de Saúde 

Mental: Perspectivas dos pacientes, familiares e profissionais. 

Responsável: Cleucimara Aparecida Camilo, Laboratório de Pesquisa em Saúde 

Mental (LAPSAM, UFSJ). 

 

Estamos realizando um estudo para avaliar o CERSAM “Nossa Casa”, para conhecer a 

opinião dos pacientes, dos seus familiares e das pessoas que trabalham neste serviço. 

Assim, no caso de pacientes que fazem tratamento no CERSAM, como é o seu caso, 

queremos saber a opinião de vocês sobre este serviço. 

 

Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante aproximadamente 60 

minutos, para responder a um questionário. Serão feitas perguntas sobre sua opinião a 

respeito do tratamento que você está recebendo, sobre o atendimento dos profissionais, 

sobre o serviço em geral e também sobre a sua saúde. Na há respostas certas ou erradas, o 

que nós valorizamos é a sua opinião sincera. 

 

Essa entrevista não oferece nenhum risco, desconforto ou custo para você. Ela também não 

vai prejudicar o seu tratamento. Você poderá ter todas as informações que desejar e poderá 

escolher não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem 

prejuízo no seu atendimento. Seu nome não aparecerá em qualquer momento no estudo, 

pois você será identificado com um número. Todas as informações prestadas por você são 

sigilosas, portanto, ficarão apenas entre nós. Não será feita nenhuma divulgação de suas 

informações pessoais, mas somente em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas 

que fazem tratamento n CERSAM “Nossa Casa”. 

 

Aos resultados deste estudo poderão ajudar a compreender melhor o efeito do tratamento 

oferecido por este serviço na vida dos pacientes. Isso poderá, futuramente, beneficiar você 

e outros pacientes que fazem tratamento em serviços como o do CERSAM “Nossa Casa”. 

Os resultados deste estudo poderão ajudar a compreender melhor os efeitos do tratamento 

oferecido por este serviço na vida dos pacientes. Isso poderá, futuramente, beneficiar você 

e outros pacientes que fazem tratamento em serviços como o do CERSAM “Nossa Casa”. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu,________________________________________________________________, li e/ou 

(nome do voluntário) 

ouvi as explicações acima e compreendi para que serve o estudo e o que devo fazer para 

participar. As explicações que recebi esclarecem que minha participação não causará 

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 meu tratamento. Sei 

que meu nome não será divulgado e que não receberei dinheiro por participar do estudo. 

Eu concordo em participar do estudo. 

 

................................................,........./.........../.............. 

 

 

_____________________________________                         _______________________ 

Assinatura do voluntário ou responsável legal                             Documento de identidade 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 3379-2469 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João Del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Versão do Familiar) 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação de um Serviço de Saúde 

Mental: Perspectivas dos pacientes, familiares e profissionais. 

Responsável: Cleucimara Aparecida Camilo, Laboratório de Pesquisa em Saúde 

Mental (LAPSAM, UFSJ). 

 

Estamos realizando um estudo para avaliar o CERSAM “Nossa Casa”, a partir do ponto de 

vista dos pacientes, familiares e profissionais do serviço. No caso dos familiares que são 

indicados como cuidadores de um parente que faz tratamento aqui, como é seu caso, 

queremos saber se você está satisfeito com o tratamento e com o atendimento da equipe de 

funcionários. Gostaríamos de compreender, também, se você se sente sobrecarregado com 

os cuidados que deve ter diariamente com seu parente. 

 

Para tanto, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante aproximadamente 60 

minutos, para responder a um questionário. Serão feitas perguntas sobre diferentes 

aspectos de sua vida: sua saúde física, seu bem-estar e sua satisfação com o serviço e com 

o tratamento de seu parente. Não há respostas certas ou erradas, o que nós valorizamos é a 

sua opinião sincera. 

 

Essa entrevista não oferece nenhum risco, desconforto ou custo para você. Ela também não 

vai prejudicar o tratamento de seu familiar. Você poderá ter todas as informações que 

desejar e poderá escolher não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Seu nome não aparecerá em 

qualquer momento no estudo, pois você será identificado com um número. Todas as 

informações prestadas por você são sigilosas, portanto, ficarão apenas entre nós. Não será 

feita nenhuma divulgação de suas informações pessoais, mas somente em conjunto com as 

respostas de um grupo de familiares que possuem parentes que fazem tratamento no 

CERSAM “Nossa Casa”.  

 

Os resultados deste estudo poderão ajudar a compreender melhor o efeito do tratamento 

oferecido por este serviço na vida dos familiares cuidadores. Isso poderá, futuramente, 



117 

 

beneficiar familiares como você, seu parente e outros familiares que possuem parentes que 

fazem tratamento em serviços como o do CERSAM “Nossa Casa”. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu,________________________________________________________________, li e/ou 

(nome do voluntário) 

ouvi as explicações acima e compreendi para que serve o estudo e o que devo fazer para 

participar. As explicações que recebi esclarecem que minha participação não causará 

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 tratamento de 

meu parente. Sei que meu nome não será divulgado e que não receberei dinheiro por 

participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. 

 

................................................,........./.........../.............. 

 

 

_____________________________________                         _______________________ 

Assinatura do voluntário ou responsável legal                             Documento de identidade 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 3379-2469 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João Del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413 

 

 

 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Versão do Profissional) 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação de um Serviço de Saúde 

Mental: Perspectivas dos pacientes, familiares e profissionais. 

Responsável: Cleucimara Aparecida Camilo, Laboratório de Pesquisa em Saúde 

Mental (LAPSAM, UFSJ). 

3 

Estamos realizando um estudo para avaliar o CERSAM “Nossa Casa”, a partir do seu 

ponto de vista, dos pacientes e seus familiares. Sobre este serviço, em relação aos 

profissionais, como é o seu caso, gostaríamos de saber seu nível de satisfação em relação à 

três aspectos: qualidade dos serviços oferecidos aos paciente, a participação da equipe no 

serviço e as condições de trabalho que vocês recebem aqui. Gostaremos de compreender, 

também, quanto você se sente sobrecarregado com os cuidados que deve ter diariamente 

com os paciente, com os efeitos de tais cuidados sobre sua saúde física e mental e sobre os 

efeitos no funcionamento da equipe. 

 

Para tanto, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante aproximadamente 60 

minutos, para responder a um questionário. Serão feitas perguntas sobre diferentes 

aspectos de seu trabalho e de sua vida. Não há respostas certas ou erradas, o que nós 

valorizamos é a sua opinião sincera. 

 

Essa entrevista não oferece nenhum risco, desconforto ou custo para você. Ela também não 

vai interferir em sua conduta profissional. Você poderá ter todas as informações que quiser 

e poderá escolher não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem prejuízo no seu atendimento. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento no estudo, pois você será identificado com um número. Todas as informações 

prestadas por você são sigilosas, portanto, ficarão apenas entre nós. Não será feita 

nenhuma divulgação de suas informações pessoais, mas somente em conjunto com as 

respostas de um grupo de profissionais que trabalham no CERSAM “Nossa Casa”. 

 

 Os resultados deste estudo poderão ajudar a compreender melhor o efeito do tratamento 

oferecido por este serviço na vida dos pacientes. Isso poderá ajudar a compreender melhor 
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os efeitos do trabalho com paciente de transtornos psiquiátricos na vida dos profissionais. 

Isso poderá, futuramente, beneficiar você e outros profissionais que trabalham em serviços 

como o do CERSAM “Nossa Casa”. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu,________________________________________________________________, li e/ou 

(nome do voluntário) 

ouvi as explicações acima e compreendi para que serve o estudo e o que devo fazer para 

participar. As explicações que recebi esclarecem que minha participação não causará 

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 meu tratamento. Sei 

que meu nome não será divulgado e que não receberei dinheiro por participar do estudo. 

Eu concordo em participar do estudo. 

 

................................................,........./.........../.............. 

 

 

_____________________________________                         _______________________ 

Assinatura do voluntário ou responsável legal                             Documento de identidade 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 3379-2469 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João Del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413 

 

 

 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO E 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

(Dados do paciente) 

 

Avaliação de um Serviço de Saúde Mental: perspectivas dos pacientes, familiares e 

profissionais 

 

Nome do paciente (opcional):_______________________________________________ 

Entrevistador:____________________________________________________________ 

Data da entrevista: __/__/____ 

Local da entrevista:________________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________ 

 

 

A. DADOS DO PRONTUÁRIO: 

Número do pronduário:_______ 

Instituição:______________________________________________________________ 

Sexo: (  ) 1. Masculino       (   ) 2. Feminino            Idade:_____anos 

Data de nascimento:__/__/____ 

Diagnóstico (CID 10):______________________________________________________ 

Comorbidades:____________________________________________________________ 

 

B. DADOS DO PACIENTE: 

1. Com que idade ________________________(nome) ficou doente?______anos 

2. Há quantos anos ele está doente? _____anos 

3. Há quanto tempo________________(nome) faz tratamento psiquiátrico? ____anos 

4. Além do tratamento psiquiátrico, ____________________________(nome) faz algum 

outro tipo de tratamento médico? (dentista, fisioterapeuta, etc)? (  ) 1.Sim    (  ) 2.Não 

Qual?_________________________________________ 

 

5.____________________________(nome) já ficou internado em hospital psiquiátrico? 

(  ) 1. Sim   (  )2. Não 

 Se sim: 

 5a. Quantas vezes ele foi internado? ____vezes 
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 5b. Quando foi a última vez que ele ficou internado? Há_____anos 

 5c. Qual foi a duração da última internação:_____ mês(s) 

6. Quantos remédios o médico receitou para ele?____remédios 

 Quais são?____________________________________________ 

 6a.Tipo de remédio: 

 (  ) 1.via oral     (  ) 2. injeção      (  ) 3. ambos 

 6b. Frequência dos remédios via oral: 

 (  ) 1. diária (_______vezes por dia)      (  ) 2. semanal     (  )3. mensal 

 6c. Frequência das injeções: 

 (  ) 1. semanal    (  ) 2. quinzenal     (  ) 3.mensal 

 6d. ____________(nome) toma remédios sozinho? 

 (  ) 1. Sim           (  ) 2. Não 

 Se não: 

 6e. ____________(nome) aceita tomar? 

 (  )1. Sim    (  )2. Não    (  ) 3. Às vezes. 

 Especificar:___________________________________________________ 

 

7. Atualmente _____________(nome) está em crise? (  ) 1. Sim   (  ) 2. Não 

8. Quantas crises____________(nome) teve no último ano?______crises. 

9. Além da doença psiquiátrica, ______________(nome) tem outras doenças físicas? 

(  ) 1. Sim     (  ) 2. Não 

 Se sim, especificar qual ou quais_______________________________________ 

10. ________________(nome) faz uso de bebidas alcoólicas? (  )1. sim   (  )2. não 

 Se sim, especificar a frequência:________________________________________ 

11. ________________(nome) faz uso de drogas ilícitas (maconha, cocaína, etc)? 

 Se sim, especificar quais_______________________________________________ 

12. O início do tratamento do ___________(nome) coincidiu com alguma mudança na vida 

dele? 

(  ) 1. sim    (  ) 2. não 

 Se sim: 

 12a. Explique_______________________________________________________ 

13.______________________(nome) cursou a escola? (  )1. sim   (  ) 2.não 

 Se sim: 

 13a.Número de anos de escolaridade:_______________ 
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 13b Até que série o paciente estudou?______________________________ 

15._______________(nome) tem alguma renda própria?__________________ 
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ANEXO F 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO  

(Dados do familiar) 

 

Avaliação de um Serviço de Saúde Mental: perspectivas dos pacientes, familiares e 

profissionais 

 

Nome do familiar (opcional):________________________________________________ 

Entrevistador:_____________________________________ _______________________ 

Data da entrevista: __/__/____ 

Local da entrevista:________________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________ 

 

DADOS DO FAMILIAR 

1.Parentesco: (  ) 1. mãe/pai         (  ) 2. irmão(a)         (  ) 3. cônjuge             (  ) 4. filho (a) 

(  ) 5. outro_____________ 

2. Mora com o paciente: (  ) 1.sim     (  ) 2.não 

3. Idade:____anos 

4.Estado civil: (  ) 1. solteiro(a)   (  ) 2. casado(a)    (  ) 3. divorciado(a)  (  ) 4. viúvo (a) 

(  ) 5. outro___________ 

5. Data de nascimento: __/__/____ 

 

6. Você cursou a escola? (  ) 1.sim   (  ) 2.não 

 Se sim: 

a. Número de anos de escolaridade:________ 

b. Até que série você cursou?_____________ 

 

7. Você tem alguma renda própria? (  ) 1.sim     (  ) 2.não 

 Se sim: 

a. Quanto você ganha?_____________________ 

b. De onde você obtém essa renda?____________ 

 

8 Você trabalha atualmente? (  ) 1. sim      (  ) 2.não 

 Se sim: qual é seu trabalho atual?____________________________ 
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 (  ) 1. Trabalho diário remunerado 

 (  ) 2. Trabalho diário não remunerado 

 (  )3. Faz biscates externos esporádicos, remunerado 

 

9. Local de trabalho: (  ) 0. nenhum   (  ) 1. fora de casa       (  ) em casa 

10. Horário do trabalho: (  ) 0. nenhum   (  ) 1. trabalho de meio expediente 

(  ) 2 horário integral 

11. Se não trabalha: (  ) 1. Aposentado    (  ) 2. Dona de casa (do lar)   (  ) 3. Está estudando 

(  ) 4. Desempregado 
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ANEXO G 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO  

(Dados do profissional) 

 

Avaliação de um Serviço de Saúde Mental: perspectivas dos pacientes, familiares e 

profissionais 

 

Nome do profissional(opcional):______________________________________________ 

Entrevistador:_____________________________________________________________ 

Data da entrevista: __/__/____ 

Local da entrevista:________________________________________________________ 

 

1. Sexo: (  ) 1. Masculino    (  ) 2. Feminino               2. Idade:_____anos 

3. Estado civil: (  ) 1. Solteiro(a)    (  ) 2. Casado(a)    (  )  3. Divorciado(a)    (  ) 4.Viúvo(a) 

(  ) 5. Outro____________ 

4. Data de nascimento: ___/___/_____ 

5. Nível de escolaridade: (  ) 1. ensino fundamental    (  ) 2. ensino médio    (  ) 3. técnico 

(  ) 4. ensino superior     (  ) 5. pós gradução 

6. Profissão: (  ) 1.psiquiatra   (  ) 2. psicólogo     (  ) 3. assistente social    (  ) 4 terapeuta 

ocupacional  (  ) 5. médico generalista   (  ) 6. enfermeiro    (  ) 7. técnico em enfermagem  

(  ) 8. outro______________________________ 

7. Cargo/função:___________________________________________________ 

8. Há quanto tempo trabalha em saúde mental: 

(  ) 3. Mais de 10 anos 

(  ) 2. Entre 6 a 10 anos 

(  ) 1. Entre 1 a 5 anos 
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ANEXO H 
 
 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 
 
 
 
 
 

SATIS-BR - FORMA ABREVIADA 
 
 

Obrigado por aceitar ser entrevistado neste estudo coordenado por 

__________________________. 

 

O objetivo principal deste questionário é conhecer as experiências das pessoas 

com 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 uma pesquisa multicêntrica coordenada 

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. 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS 
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 

 

 

 

Nome (Opcional):_________________________ Idade:______________ 

Estado civil:____________________ Escolaridade:__________________ 

Sexo:________________________ Trabalho:_____________________ 

Nome do serviço:__________________________ Início do atendimento:___________ 

Data ___/___/___ 

 

 

 

Nós vamos lhe fazer algumas perguntas sobre o seu grau de satisfação geral com o 

(nome do serviço). Eu vou ler para você todas as perguntas e todos os tipos de 

resposta. Não há respostas certas ou erradas. Queria responder de acordo com sua 

opinião pessoal. 

 

 

1. Qual a sua opinião sobre a maneira como você foi tratado, em termos de respeito e 

dignidade? 

 

Nunca me senti respeitado 1 

Geralmente não me senti respeitado 2 

Mais ou menos 3 

Geralmente me senti respeitado 4 

Sempre me senti respeitado 5 

 

 

2. Quando você falou com a pessoa que admitiu você no (nome do serviço), você 

sentiu que ele/a ouviu você? 

 

Não me ouviu de forma alguma 1 

Não me ouviu bastante 2 

Mais ou menos 3 

Me ouviu bastante 4 

Me ouviu muito 5 

 

 

3. Até que ponto a pessoa que admitiu você no (nome do serviço) pareceu 

compreender o seu problema? 

 

Não me compreendeu de forma alguma 1 

Não me compreendeu muito 2 

Mais ou menos 3 

Me compreendeu bem 4 

Me compreendeu muito bem 5 

 



128 

 

4. Em geral, como você acha que a equipe do (nome do serviço) compreendeu o tipo 

de ajuda de que você necessitava?  

 

Não me compreendeu de forma alguma  1  

Não me compreendeu muito  2  

Mais ou menos  3  

Me compreendeu bem  4  

Me compreendeu muito  5  

 

 

5. Qual sua opinião sobre o tipo de ajuda dada a você pelo (nome do serviço)? 

 

Parece que eles pioraram as coisas 1 

Não obtive nenhuma ajuda  2 

Não obtive muita ajuda  3 

Senti que obtive alguma ajuda 4 

Senti que obtive muita ajuda  5 

 

 

6. Você já teve alguma dificuldade para obter informações da equipe do (nome do 

serviço) quando você pediu por elas? 

 

Muito freqüentemente 1 

Freqüentemente  2 

Mais ou menos Raramente  3 

Nunca  4 

Eu nunca pedi  5 

 

 

7. Até que ponto você está satisfeito com a discussão que foi feita com você sobre o seu 

tratamento no (nome do serviço)? 

 

Muito insatisfeito 1 

Insatisfeito 2 

Indiferente 3 

Satisfeito 4 

Muito satisfeito 5 

 

 

8. Você considerou que a equipe do (nome do serviço) estava lhe ajudando? 

 

Nunca 1 

Raramente 2 

Mais ou menos 3 

Freqüentemente 4 

Sempre 5 
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9. Em geral, como você classificaria a acolhida dos profissionais do (nome do 

serviço)? 

 

Nada amigável 1 

Pouco amigável 2 

Mais ou menos 3 

Amigável 4 

Muito amigável 5 

 

 

10. Em geral, como você classificaria a competência da equipe do (nome do serviço)? 

 

Muito incompetente 1 

Incompetente 2 

Mais ou menos 3 

Competente 4 

Muito competente 5 

 

 

11. Na sua opinião, que grau de competência tinha a pessoa com quem você trabalhou 

mais de perto? 

 

Muito incompetente 1 

Incompetente 2 

Mais ou menos 3 

Competente 4 

Muito competente 5 

 

 

12. Você ficou satisfeito com o conforto e a aparência do (nome do serviço)? 

 

Muito incompetente 1 

Incompetente 2 

Mais ou menos 3 

Competente 4 

Muito competente 5 

 

 

13. Como você classificaria as condições gerais das instalações (p. ex., instalações de 

banheiro/cozinha, refeições, prédio, etc.)? 

 

Péssimas 1 

Ruins 2 

Regulares 3 

Boas 4 

Excelentes 5 
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14. De que você mais gostou no (nome do serviço)? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

15. De que você menos gostou no (nome do serviço)? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

16. Na sua opinião, o serviço no (nome do serviço) poderia ser melhorado? 

 

Sim 1 

Não 2 

Não sei 3 

 

 

16.1 Se sim, de que maneira? 
...................................................................................................................... ............................ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 
OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!! 
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ANEXO I 
 
 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS FAMILIARES COM OS 

SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 
 
 
 
 
 
 

SATIS-BR - FORMA ABREVIADA 
 
 

Obrigado por aceitar ser entrevistado. Este é um 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 uma pesquisa sobre a satisfação 

com os serviços de saúde mental, realizada no Brasil como parte de um estudo 

multicêntrico coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Este estudo foi 

realizado pelo Laboratório de Investigações em Saúde Mental da USP, pelo Centro 

Colaborador da OMS em Montreal para Pesquisa e Formação em Saúde Mental, pelo 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ e pela Coordenação dos CAPS 

do Município do Rio de Janeiro. A permissão de utilizar este questionário foi dada 

pelo DI. 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. 
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SATIS-BR - FORMA ABREVIADA 
 

ESCALA DE AVALIACAO DA SATISFACAO DOS FAMILIARES EM 
SERVICOS DE SAUDE MENTAL 

 

 

Nome do 

paciente(Opcional):_________________________________________________________ 

Nome do entrevistado (Opcional):_____________________________ Idade:___________ 

Estado civil:___________________ Sexo:____________ 

Escolaridade:________________ 

Nome do Serviço:_______________________________ Tempo de atendimento:________ 

Data ___/___/___ 

 

 

Nós vamos lhe fazer agora algumas perguntas sobre a impressão que você teve do 

tratamento dispensado ao seu parente ou dos serviços que vocês receberam no (nome 

do serviço). Eu vou ler para você todas as perguntas e todos os tipos de resposta. Não 

há respostas certas nem erradas. Queira responder segundo sua própria opinião. 

 

1. Até que ponto você acha que a pessoa que admitiu seu familiar no (nome do 

serviço) pareceu compreender o problema dele(a)?  

 

Não compreendeu de forma alguma 1 

Não compreendeu muito 2 

Mais ou menos 3 

Compreendeu bem 4 

Compreendeu muito bem 5 

 

 

2. Em geral, como você acha que a equipe do (nome do serviço) compreendeu o tipo 

de ajuda que seu familiar necessitava? 

 

Não compreendeu de forma alguma 1 

Não compreendeu muito 2 

Mais ou menos 3 

Compreendeu bem 4 

Compreendeu muito bem 5 

 

 

3. Os serviços que ola paciente recebeu ola ajudaram a lidar mais eficientemente com 

o problema (situação) dele(a)? 

 

Não, eles pioraram as coisas 1 

Não, eles não ajudaram muito 2 

Mais ou menos 3 

Sim, eles ajudaram um pouco 4 

Sim, eles ajudaram muito 5 
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4. Você acha que seu familiar obteve o tipo de serviço (cuidado) que você pensava que 

ele/a necessitava? 

 

Não, de forma alguma 1 

Não, não muito 2 

Mais ou menos 3 

Em geral, sim 4 

Sim, com certeza 5 

 

 

5. Você se sente satisfeito com as medidas tomadas para assegurar a privacidade 

durante o tratamento de seu familiar no (nome do serviço) (p. ex. porta fechada, 

ausência de interrupções durante suas conversas com terapeutas)? 

 

Muito insatisfeito  1 

Insatisfeito  2 

Indiferente  3 

Satisfeito  4 

Muito satisfeito  5 

 

 

6. Você se sente satisfeito com as medidas tomadas para assegurar a 

confidencialidade sobre os problemas do seu familiar, e o cuidado que ele/a recebeu 

no (nome do serviço)? 

 

Muito insatisfeito  1 

Insatisfeito  2 

Indiferente  3 

Satisfeito  4 

Muito satisfeito  5 

 

 

7. No se entendimento, qual a competência e conhecimento da pessoa com quem você 

trabalhou mais de perto? 

 

Muito insatisfeito  1 

Insatisfeito  2 

Indiferente  3 

Satisfeito  4 

Muito satisfeito  5 

 

 

8. Você acha que seu familiar se beneficiou com o atendimento no (nome do serviço)? 

 

Não, de forma alguma  1 

Não, não muito  2 

Mais ou menos  3 

Sim, de alguma forma  4 

Sim, com certeza  5 
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9. De que você gostou mais neste serviço? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

10. Quais são os aspectos de que você menos gostou? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ .......... 

 

 

11. Na sua opinião, o serviço poderia ser melhorado? 

 

Sim 1 

Não 2 

Não sei 3 

 

 

11.1 Se sim, como? 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 
OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!! 
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ANEXO J 

 
 
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. 
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SATIS-BR - FORMA ABREVIADA 
 
ESCALA DE AVALIACAO DA SATISFACAO DA EQUIPE EM SERVICOS DE 
SAUDE MENTAL 
 
 
 
 
Nome (Opcional):_________________ Idade:__________________ 

Estado civil:_____________________ Escolaridade:_________________ 

Sexo:____________________ Cargo/função:________________ Tempo 

Nome do serviço:____________________ de serviço:_______________ 

Data___/___/___ 

 

 

 

 

Nós vamos lhe fazer algumas 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 com sua percepção. 

 

1. De modo geral, até que ponto você está satisfeito com este serviço? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

2. Como você se sente com a expectativa de ser promovido? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

3. Você se sente satisfeito com o grau de responsabilidade que você tem no seu serviço? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

4. Você se sente satisfeito no seu relacionamento com os outros colegas? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 
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5. Você se sente satisfeito com o grau de controle dos seus supervisores sobre o seu 
trabalho? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

6. Como você se sente em relação ao grau de autonomia que você tem em seu serviço? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 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 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

8. Você se sente satisfeito com o grau de sua participação no processo de tomada de 
decisões no seu serviço? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

9. Você se sente satisfeito com sua participação na implementação de programas e/ou 
atividades novas no serviço? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

10. Você se sente satisfeito com sua participação no processo de avaliação das atividades 
e/ou programas do serviço? 

Nunca 1 
Raramente 2 
Mais ou menos 3 
Freqüentemente 4 
Sempre 5 
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11. Você se sente satisfeito com a atenção dada às suas opiniões? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

12. Você percebe um bom clima no ambiente de trabalho? 

Nunca 1 
Raramente 2 
Mais ou menos 3 
Freqüentemente 4 
Sempre 5 

13. Em geral, você se sente satisfeito com o clima no seu ambiente de trabalho? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

14. Em geral, como você classificaria o "clima" de amizade no ambiente de trabalho?  

Nada amigável 1 
Pouco amigável 2 
Mais ou menos 3 
Amigável 4 
Muito amigável 5 

15. Até que ponto você se sente satisfeito com seu salário?  

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

16. Você está satisfeito com os benefícios que recebe deste trabalho?  

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

17. Você está satisfeito com a atenção e os cuidados que são dados aos pacientes?  

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 
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18. Até que ponto você acha que os profissionais deste serviço compreendem os problemas 
dos pacientes? 

De forma alguma 1 
Não muito 2 
Mais ou menos 3 
Bem 4 
Muito bem 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 1 
Não muito 2 
Mais ou menos 3 
Bem 4 
Muito bem 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 insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

21. Você está satisfeito com a quantidade de informações dadas aos pacientes sobre suas 
doenças neste serviço?  

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

22. Você está satisfeito com a quantidade de informações dadas aos pacientes sobre o 
tratamento que é dado neste serviço? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

23. Em geral, até que ponto você se sente satisfeito com a forma como os pacientes são 
tratados pela equipe? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 
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24. Como você se sente com a quantidade de ajuda que é dada aos pacientes pelo (nome do 
serviço)? 

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 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 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 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 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

27. Você se sente satisfeito com a freqüência de contato entre a equipe e os pacientes?  

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

28. Você se sente satisfeito com o grau de competência profissional da equipe deste 
serviço?  

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

29. Você se sente satisfeito em relação às medidas de segurança do (nome do serviço)?  

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 
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30. Você está satisfeito com o conforto e a aparência do (nome do serviço)?  

Muito insatisfeito 1 
Insatisfeito 2 
Indiferente 3 
Satisfeito 4 
Muito satisfeito 5 

31. Como você classificaria, as instalações da unidade (p.ex.: banheiro, cozinha, refeições, 
o próprio prédio, etc.)? 

Péssimas 1 
Ruins 2 
Regulares 3 
Boas 4 
Excelentes 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 não 1 
Não, acho que não 2 
Talvez 3 
Sim, acho que sim 4 
Sim, com certeza 5 
 
33. De que você mais gosta neste serviço? 
.............................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
34. Quais são particularmente os aspectos de que você não gosta? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
35. Você acha que o serviço poderia ser melhorado? 

Sim 1 
Não 2 
 
35.1 Se sim, de que maneira? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!! 
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ANEXO K 
 
 

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 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 uma pesquisa sobre a satisfação 

com os serviços de saúde mental, realizada no Brasil como parte de um estudo 

multicêntrico coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Este estudo foi 

realizado pelo Laboratório de Investigações em Saúde Mental da USP, pelo Centro 

Colaborador da OMS em Montreal para Pesquisa e Formação em Saúde Mental, pelo 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ e pela Coordenação dos CAPS 

do Município do Rio de Janeiro. A permissão de utilizar este questionário foi dada 

pelo DI. 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. 
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IMPACTO-BR-FORMA ABREVIADA 

ESCALA DE AVALIACAO DO IMPACTO DO TRABALHO EM SERVICOS DE 
SAÚDE MENTAL 

 
 
 
Nome (Opcional):___________________ Idade:______________________ 

Estado civil:________________________ Escolaridade:____________ Cargo/ 

Sexo:___________________ função:____________ 

Nome do serviço:____________________ Tempo de serviço:_____________ 

Data___/___/___ 
 
 
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. 

 

 

l. Quando você pensa nos resultados de seu trabalho com os portadores de transtorno 

mental, você se sente frustrado? 

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  

 

2. Você se sente sobrecarregado tendo que lidar com portadores de transtornos 

mentais todo o tempo?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  

 

3. Você tem receio da possibilidade de ser fisicamente agredido por um paciente?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  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  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  



144 

 

5. Você está tendo mais problemas ou queixas físicas desde que começou a trabalhar 

no campo da Saúde Mental?  

Nunca  1  

Raramente  2  

Mais ou menos  3  

Freqüentemente  4  

Sempre  5  

 

 

6. Você sente necessidade de procurar médicos com mais freqüência desde que 

começou a trabalhar no campo da Saúde Mental?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito 4 

Extremamente 5 

 

 

7. Você toma mais medicações desde que está neste emprego?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  

 

 

8. Você se sente fisicamente cansado quando termina de trabalhar?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  

 

 

9. Até que ponto seus períodos de afastamento por doença estão relacionados com 

períodos de estresse no trabalho?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  

 

 

10. Em geral, o contato com o portador de transtorno mental está afetando a sua 

estabilidade emocional?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  
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11. Você está tendo distúrbios de sono que você relacione com o trabalho?  

Nunca  1  

Raramente  2  

Mais ou menos  3  

Freqüentemente  4  

Sempre  5  

 

 

12. Você se sente deprimido por trabalhar com pessoas com problemas mentais?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  

 

 

13. Você se sente estressado por causa do seu trabalho em Saúde Mental?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos 3 

Muito 4 

Extremamente 5 

 

 

14. Alguma vez você precisou procurar ajuda de um profissional de Saúde Mental 

por causa de problemas emocionais devido ao seu trabalho?  

Nunca  1  

Raramente 2  

Mais ou menos  3  

Freqüentemente  4  

Sempre  5  

 

 

15. Você algumas vezes sente que ter um outro tipo de emprego faria você se sentir 

mais saudável emocionalmente?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  

 

 

16. Você pensa em mudar de campo de trabalho?  

Nunca  1  

Raramente  2  

Mais ou menos  3  

Freqüentemente  4  

Sempre  5  
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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  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

Extremamente  5  

 

 

18. Você acha que seu contato com os portadores de transtorno mental está afetando 

pessoalmente sua vida social?  

De forma alguma  1  

Não muito  2  

Mais ou menos  3  

Muito  4  

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

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

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

 Durante a entrevista, deve ser enfatizado que o questionário se refere aos últimos 30 dias 
da vida do paciente, independente do local onde o indivíduo se encontre. O instrumento 
deve ser respondido em apenas um encontro. Todas as questões do questionário devem ser 
respondidas. 

 Deve ser enfatizado para o respondente que não há respostas certas nem erradas e que 
ele deve responder com base em sua própria experiência pessoal, de forma a expressar 
sinceramente seus sentimentos, com relação à sobrecarga sentida em cuidar do paciente. 

 As respostas de cada item devem ser anotadas no questionário pelo entrevistador. 

 

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

questões e layout de nenhuma forma. 
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ESCALA DE AVALIACÃO DA SOBRECARGA DA FAMÍLIA 

 
 
 
PARTE A: ASSISTÊNCIA NA VIDA COTIDIANA 
 
 
  Geralmente as pessoas que têm doenças mentais precisam de ajuda ou precisam ser 
lembradas de fazer as coisas comuns do dia-a-dia As perguntas que vou fazer agora são 
sobre isso. Talvez, nem todas elas se apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por 
favor, com o conhecimento que você tem sobre ele(a). 
 
 
A1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer 
coisas como se pentear, tomar banho ou se vestir? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A2a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
A1b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) ou lembrar-lhe de fazer essas coisas? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
A2a Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou encorajou (Nome) a 
tomar os remédios dele(a) ou teve que dar o remédio pessoalmente ou às escondidas? 
Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A3a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
A2b. Quanto lhe incomodou ter que fazer alguma coisa para (Nome) tomar os remédios 
dele(a)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
A3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer 
tarefas da casa (ex. arrumar a cama, limpar o quarto, lavar roupa, etc.) ou teve que fazer 
isto para ele(a)? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A4a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
A3b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 
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A4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer 
compras de alimentos, roupas ou outros objetos ou teve que fazer compras para ele(a)? 
Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A5a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
A4b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
A5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você cozinhou para (Nome) ou o (a) ajudou a 
preparar as refeições? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A6a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
A5b. Quanto lhe incomodou ter que cozinhar para (Nome) ou ajudá-lo(a) a preparar as 
refeições dele(a)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
A6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou a levar (Nome) a algum lugar, à pé, 
de carro, de ônibus ou por outros meios de transporte? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A7a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
A6b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar a levar (Nome) a algum lugar? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
A7a Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) a cuidar do dinheiro dele(a) 
ou teve que fazer isso por ele/ela? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A8a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
A7b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) a cuidar do dinheiro dele(a) ou a fazer 
isto por ele(a)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 
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A8a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou insistiu com (Nome) 
para ele(a) se ocupar com alguma coisa, não ficar à toa, usar o seu tempo para fazer alguma 
coisa, como ler revista, se divertir com alguma coisa, trabalhar, estudar ou visitar as 
pessoas, etc.? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A9a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
A8b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar ou lembrar (Nome) a se ocupar com alguma 
coisa? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
A9a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você lembrou, encorajou ou insistiu com (Nome) 
ou teve que levá-lo(a) para as suas consultas médicas ou atividades nos serviços de saúde 
mental? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A9a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
A9b. Quanto lhe incomodou ter que lembrar, encorajar ou levar (Nome) para as suas 
consultas médicas ou atividades nos serviços de saúde mental? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
 
PARTE B: SUPERVISÃO AOS COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS 
 
 
Algumas vezes, as pessoas com doenças mentais podem precisar de ajuda quando ocorrem 
alguns comportamentos problemáticos. As perguntas que vou fazer agora talvez não se 
apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o conhecimento que você tem 
sobre ele (a). 
 
 
B1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de 
apresentar algum comportamento que te deixasse envergonhado(a) ou incomodado(a) ou 
teve que lidar com estes comportamentos ou com suas consequências? Foram quantas 
vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ A9a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
B1b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento desconcertante de 
(Nome)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 
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B2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) ficasse 
exigindo demais sua atenção ou você teve que lidar com este comportamento ou suas 
consequências? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ B3a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
B2b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com o comportamento de (Nome) de exigir que 
você dê atenção a ele(a)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
B3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) 
incomodasse as pessoas durante a noite ou teve que lidar com este comportamento ou com 
suas conseqüências? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ B4a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
B3b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento perturbador de (Nome)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
B4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) 
insultasse alguém, ameaçasse ou machucasse alguém ou teve que lidar com este 
comportamento ou suas conseqüências? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ B5a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
B4b. Quanto lhe incomodou ter que fazer isso? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
B5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de falar em 
morrer, ou de falar em se matar, de ameaçar ou tentar se matar? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ B6a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
B5b. Quanto lhe incomodou estas conversas, ameaças ou tentativas de (Nome) de se matar 
ou de falar em morrer? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 
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B6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) bebesse 
demais (bebidas alcoólicas) ou teve que lidar com as conseqüências deste comportamento? 
Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ B7a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
B6b. Quanto lhe incomodou o fato de (Nome) beber? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
B7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) 
comesse ou bebesse demais (bebidas não alcoólicas, ex. café, xaropes, etc.) ou fumasse 
demais? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ B8a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
B7b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento de (Nome)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
B8a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de usar 
drogas (ilegais) ou teve que lidar com as conseqüências deste comportamento? Foram 
quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez 

(PASSE P/ C1a) 
 Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 
 
 
B8b. Quanto lhe incomodou o fato de (Nome) usar drogas (ilegais)? 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 

 
PARTE C: GASTOS FINANCEIROS 

 

Cl. Nos últimos 30 dias, você, pessoalmente, pagou ou deu algum dinheiro seu à (Nome) 

para cobrir algumas despesas dele (a) e que ele não lhe tenha devolvido? Sim___ Não___ 
 
C2. Nos últimos 30 dias, o paciente teve gastos com Sim Não Gatos nos 

    os itens abaixo?   últimos 30 dias 

a - Transporte (carro, combustível, ônibus,táxi, etc?)..........1   2 $_________ 

b - Roupas e calçados?.........................................................1   2 $_________ 

c - Trocados para pequenos gastos?.....................................1   2 $_________ 

d - Alimentação?..................................................................1   2 $_________ 

     (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a 

     parcela destas despesas correspondente ao paciente). 
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e - Moradia (aluguel, prestação da casa)?...........................1     2 $_________ 

     (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a 

     parcela desta despesa correspondente ao paciente) 

f - Medicamentos?..............................................................1     2 $_________ 

g - Tratamento de saúde mental?........................................1     2 $_________ 

h - Outros gastos médicos (dentista,fisioterapeuta,etc.)?..1     2 $_________ 

i - Cigarros?........................................................................1     2 $_________ 

j - Objetos pessoais?...........................................................1     2 $_________ 

k - Telefone?.......................................................................1     2 $_________ 

1 - Pagamento de profissionais p/cuidar do paciente........1     2 $_________ 

m - Plano de saúde..............................................................1     2 $_________ 

n - Outras despesas? (Especifique):....................................1     2 $_________ 
 
                                                                                C2-Total: $_________ 
 
 
C3. Quantia com a qual o paciente contribui para as despesas mensais: ________________ 

 

C4. Gastos da família com o paciente (diferença entre C2 e C3): ____________________ 

 

C5. No último ano, os gastos que você teve com (Nome) foram pesados para você com que 

frequência? 

 
Sempre ou quase sempre 5 
Freqüentemente 4 
Ás vezes 3 

Raramente 2 

Nunca 1 

 
 
PARTE D: IMPACTO NAS ROTINAS DIÁRIAS 

 

D1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você faltou, chegou atrasado ou 

cancelou algum compromisso, como no trabalho, na escola ou em outros lugares, 

porque teve que cuidar de (Nome)? Foram quantas vezes? 
1  2  3  4  5 

Nenhuma vez  Menos que uma 
vez p/ semana 

 1 ou 2 vezes 
p/ semana 

 3 ou 4 vezes 
p/ semana 

 Todos os 
dias? 

 

 

D1b. Nos últimos 30 dias, quantas vezes as suas atividades sociais e de lazer (ex. sair para 

descansar ou visitar alguém) foram alteradas ou perturbadas, porque você teve que cuidar 

de (Nome)? Foram quantas vezes? 
1  2  3  4  5 

Nenhuma vez  Menos que uma 
vez p/ semana 

 1 ou 2 vezes 
p/ semana 

 3 ou 4 vezes 
p/ semana 

 Todos os 
dias? 
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D1c. Nos últimos 30 dias, quantas vezes os seus serviços de casa ou a rotina da casa foi 
alterada ou perturbada porque você teve que cuidar de (Nome)? Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez  Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
D1d. Nos últimos 30 dias, quantas vezes o fato de cuidar de (Nome) impediu de você 
dedicar aos outros membros da família a atenção e o tempo de que eles necessitavam? 
Foram quantas vezes? 

1  2  3  4  5 
Nenhuma vez  Menos que uma 

vez p/ semana 
 1 ou 2 vezes 

p/ semana 
 3 ou 4 vezes 

p/ semana 
 Todos os 

dias? 

 
 
D2. A doença de (Nome) provocou mudanças mais ou menos permanentes na sua rotina 
diária, no seu trabalho ou na sua vida social? Sim ( ) Não ( ). 

1  2  3  4 
Nem um pouco  Muito pouco  Um pouco  Muito? 

 
 
D3. Por causa da doença de (Nome): 
 
 
(Nota ao entrevistador: Você pode circular mais de uma resposta) 
 Sim Não 
 
a - Você teve que trabalhar menos ou abandonar o seu emprego 
     ou teve que trabalhar mais para cobrir os gastos?.................................2 1 
b - Você teve que se aposentar mais cedo do que você planejava?..........2 1 
c - Você deixou de ter (ou tem menos) vida social (ex. deixou de 
     passear, visitar pessoas, ir a festas, etc.)?..............................................2 1 
d - Você perdeu amizades?........................................................................2 1 
e - Você deixou de tirar férias (ex. visitar parentes, viajar)?....................2 1 
f - Você deixou de receber (ou recebe menos) pessoas em casa 
     (familiares e/ou amigos)?......................................................................2 1 
 
 
 
PARTE E: PREOCUPAÇÃO COM O PACIENTE 
 
Mesmo quando as pessoas não se vêem por algum tempo, às vezes, mesmo assim elas se 
preocupam umas com as outras. Eu gostaria de perguntar-lhe sobre suas preocupações com 
(Nome). 
 
El. Você fica preocupado(a) com a segurança física de (Nome) (ex. que alguma coisa ruim 
aconteça com ele(a), que ele(a) sofra um acidente, entre em uma briga, que alguém se 
aproveite dele(a), que fuja, etc.): 

1  2  3  4  5 
Nunca  Raramente  Às vezes  Frequentemente  Sempre ou 

quase sempre? 
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E2. Você fica preocupado(a) com o tipo de ajuda e tratamento médico que (Nome) está 
recebendo ?(ex. com receio de que ele(a) não esteja sendo bem atendido(a), de que não 
esteja recebendo um bom tratamento para a doença dele(a), etc.?) 

1  2  3  4  5 
Nunca  Raramente  Às vezes  Frequentemente  Sempre ou 

quase sempre? 
 
 
E3. Você fica preocupado(a) com a vida social de (Nome) (ex. preocupado se ele(a) não sai 
muito de casa, ou se sai demais ou se tem poucos amigos ou se sai com amigos que não lhe 
convém?) 

1  2  3  4  5 
Nunca  Raramente  Às vezes  Frequentemente  Sempre ou 

quase sempre? 
 
 
E4. Você fica preocupado(a) com a saúde física de (Nome)? (ex. dores, doenças, etc.) 

1  2  3  4  5 
Nunca  Raramente  Às vezes  Frequentemente  Sempre ou 

quase sempre? 
 
 
E5. Você fica preocupado(a) com as condições de moradia atual de (Nome)? 

1  2  3  4  5 
Nunca  Raramente  Às vezes  Frequentemente  Sempre ou 

quase sempre? 
 
 
E6.Você fica preocupado(a) ao pensar como (Nome) faria para sobreviver financeiramente 
se não houvesse você para ajudá-lo? 
 
 
E7. Você fica preocupado(a) com o futuro de (Nome)? 
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