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RESUMO 

 

A desinstitucionalização psiquiátrica, ocorrida nas últimas décadas, modificou o papel da 
família no tratamento do paciente psiquiátrico, resultando em maior responsabilidade dos 
familiares no cuidado informal dos pacientes. Os familiares sofrem com as dificuldades 
encontradas no papel de cuidador e seu impacto em diversas áreas de suas vidas, podendo 
se sentir sobrecarregados. Uma das predições do modelo teórico da sobrecarga é que ela 
poderia ser diminuída com o uso de estratégias eficazes de enfrentamento (coping). Foram 
encontrados, na literatura, 36 estudos internacionais que avaliaram a relação entre 
estratégias de enfrentamento e sobrecarga dos familiares cuidadores. Os resultados destes 
estudos se mostraram contraditórios, mas indicaram uma tendência de que as estratégias de 
resignação e evitação estão claramente associadas ao maior grau de sobrecarga e, em geral, 
as demais estratégias não estão associadas ao grau de sobrecarga, com exceção de alguns 
estudos. Não foi encontrado nenhum estudo brasileiro que tenha investigado a relação 
entre essas variáveis. Há, portanto, necessidade de aprofundar a investigação sobre esta 
temática. Este trabalho visou investigar quais estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 
familiares estariam relacionadas ao grau de sobrecarga, em uma amostra de familiares 
cuidadores de pacientes psiquiátricos atendidos em serviços públicos de saúde mental, em 
uma cidade de porte médio de Minas Gerais. Foram entrevistados 67 familiares, utilizando-
se as escalas FBIS-BR e EMEP e um questionário sociodemográfico e clínico. Os 
resultados mostraram que a maior utilização das estratégias focalizadas na emoção e em 
práticas religiosas/pensamento fantasioso foram preditoras de maior sobrecarga, bem como 
a maior utilização das estratégias focalizadas no problema. Porém, não foram identificadas 
estratégias de enfrentamento associadas a um menor grau de sobrecarga, indicando assim 
que os familiares estudados não apresentaram meios eficazes de lidar com a sua condição 
de cuidadores. Há, portanto, necessidade de desenvolver intervenções psicoeducativas 
junto aos familiares, visando orientá-los em formas mais eficazes de enfrentamento. Estas 
ações poderão contribuir para diminuir a sobrecarga dos familiares, resultando em melhor 
cuidado com os pacientes na vida cotidiana. 

 

Palavras chaves: Sobrecarga dos familiares cuidadores; Pacientes psiquiátricos; Coping. 



ABSTRACT 

 

Psychiatric deinstitutionalization process, implemented over the recent decades, has 

changed the family caregivers’ role, resulting in their greater responsibility in the informal 

care of the patients. Family caregivers suffer from the difficulties involved in the daily care 

of the patients and their impact on several domains of their lives resulting in a feeling of 

burden. One of the predictions of the theoretical model of family burden is that it could be 

reduced by the use of effective coping strategies. We found in the literature 36 

international studies that investigated the relationship between coping and family 

caregivers’ burden. These studies showed contradictory results, but they also pointed to a 

tendency for the resignation and avoidance strategies to be clearly linked to a higher degree 

of burden and also an indication that the other strategies, in general, are not associated with 

the degree of burden except for some isolated studies. No Brazilian study was found 

investigating the relationship between these variables. There is therefore a need for further 

research on these issues. This study aimed to identify which coping strategies would be 

related to the degree of burden in a sample of family caregivers of psychiatric patients 

attending a public mental health service, in a medium-sized city of Minas Gerais. We 

interviewed 67 family caregivers, using the FBIS-BR and EMEP scales and a 

sociodemographic and clinical questionnaire. Results showed that the increased use of 

strategies focused on emotion and religious practices/wishful thinking, as well as the 

strategies focused on problem resolution were predictive of higher degree of burden. 

However, the present data did not identified coping strategies associated with a lower 

degree of burden therefore indicating that the family caregivers evaluated in this study had 

no effective means of dealing with their condition of caregivers. Therefore there is a need 

to develop psychoeducational interventions with the family caregivers, in order to guide 

them in more effective ways of coping. These actions may help to reduce caregivers’ 

burden and improve the daily care of the patients. 

 

Keywords: Family caregivers’ burden; Psychiatric patients; Coping. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em cada quatro famílias, uma possui, pelo menos, um membro que apresenta um 

transtorno psiquiátrico e comportamental (Organização Mundial da Saúde - OMS, 2001). 

A prevalência de transtornos psiquiátricos, avaliada em uma população-alvo de 60 mil 

adultos de 40 países, no período de 2001 a 2003, variou de 9,1 a 16,1% (Thornicroft & 

Tansella, 2011). No Brasil, Andrade et al. (2012) realizaram um estudo, entre maio de 

2005 e maio de 2007, e encontraram que 29,6% dos moradores da região metropolitana de 

São Paulo apresentaram, nos 12 meses anteriores à coleta de dados, algum transtorno 

psiquiátrico.  

No que se refere ao ônus gerado pelos transtornos neuropsiquiátricos, pesquisas 

realizadas em 2002, em diversos países, indicaram que eles foram responsáveis por 13% da 

Carga Global de Doenças (CGD) (OMS, 2008). Essa medida considera a soma dos anos de 

vida perdidos pela morte prematura somados aos anos vividos com incapacidade, ajustados 

de acordo com a gravidade do transtorno. No Brasil, as doenças neuropsiquiátricas 

representaram, em 1998, 18,6% da CGD, sendo este índice superior aos de doenças 

respiratórias crônicas (8,1%), cardiovasculares (13,3%), de todas as formas de câncer 

(6,3%) e de diabetes (5,1%) (Schramm et al., 2004).  

Os transtornos psiquiátricos envolvem custos monetários e não-monetários. Com 

relação aos custos monetários, Gonçalves, Vieira e Delgado (2012) apontaram que mais da 

metade (61,5%) dos países europeus gastaram mais de 5% do orçamento destinado à saúde 

com a saúde mental. Na Inglaterra, foram disponibilizados cerca de 10% do orçamento da 

saúde. No Brasil, segundo Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus e Mari (2007), o gasto 

com a saúde mental, em 2005, foi de 2,3% do orçamento da saúde. 

Os custos não monetários dos transtornos psiquiátricos envolvem sofrimento para os 

pacientes e também para seus familiares. Os familiares sofrem com o impacto negativo de 

terem de cuidar de um paciente psiquiátrico em casa e com as dificuldades encontradas no 

papel de cuidador (Thornicroft & Tansella, 2011). Eles sofrem alterações da rotina 

doméstica, restrições das atividades sociais e profissionais, sobrecarga financeira, assim 

como reações emocionais, tais como sentimento de incômodo na realização de tarefas de 

assistência cotidiana e preocupações com o paciente (Tessler & Gamache, 2000). 

O impacto na família aumentou com o processo da desinstitucionalização 

psiquiátrica, ocorrido nas últimas décadas, no qual o papel da família na assistência aos 
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pacientes foi modificado. O tratamento, que era realizado em hospitais psiquiátricos, 

passou a ser oferecido, principalmente, nos serviços de saúde mental na comunidade. As 

famílias passaram, então, a desempenhar um papel mais importante na reinserção social e 

nos cuidados da vida cotidiana dos pacientes psiquiátricos (Tessler & Gamache, 2000; 

Bandeira & Barroso, 2005). 

Devido ao número insuficiente de serviços de saúde mental (Andreoli, 2007; 

Morgado & Lima, 1994; Bandeira, Gelinas & Lesage, 1998) e da baixa frequência de 

visitas domiciliares realizadas pelos profissionais (Tribunal de Contas da União, 2005), as 

famílias tiveram que assumir mais responsabilidades nos cuidados aos pacientes 

psiquiátricos, sem o apoio adequado. Os familiares cuidadores se sentem sobrecarregados 

ao desempenhar esse papel e têm necessidade de receber mais informações a respeito dos 

transtornos psiquiátricos e do seu tratamento e orientações dos profissionais de saúde 

mental para lidar com os pacientes no dia a dia (Tessler & Gamache, 2000).  

O conceito de sobrecarga se refere às consequências negativas resultantes do papel 

de cuidador de um paciente psiquiátrico na família. Segundo o modelo teórico elaborado 

por Maurin e Boyd (1990), alguns fatores são moduladores da sobrecarga, ou seja, eles 

podem contribuir para a sua diminuição. Dentre essas variáveis, destaca-se a utilização de 

estratégias de enfrentamento, tais como: colocar limites aos comportamentos 

problemáticos do paciente, procurar obter informações sobre o transtorno psiquiátrico e seu 

tratamento e buscar apoio social. Portanto, o modelo teórico prediz que a utilização de 

estratégias de enfrentamento mais adequadas pode reduzir o grau de sobrecarga (Maurin & 

Boyd, 1990; Bandeira & Barroso, 2005). 

Para identificar os estudos que tenham avaliado a relação entre estratégias de 

enfrentamento e o grau de sobrecarga dos familiares, foi realizada uma busca nos 

indexadores SciELO, Lilacs, Pubmed, PsycINFO e Web of knowledge, com integração das 

palavras-chave familiares, pacientes psiquiátricos, saúde mental e enfrentamento ou family 

burden, psychiatric patient, coping e mental illness. Foram encontrados 496 estudos 

relacionados a essa temática. Destes, 226 foram descartados por terem investigado a 

sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes com diagnósticos de demência, 

Parkinson, Alzheimer, transtorno obsessivo compulsivo, autismo e transtornos alimentares, 

dentre outros. Dos 270 restantes, 234 foram descartados, pois 25 eram revisões de 

literatura, 17 eram relativos à validação ou elaboração de instrumentos de medida, 49 se 

referiam a intervenções realizadas com os pacientes ou com os familiares, 53 eram 
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qualitativos e 90 avaliaram o grau de sobrecarga de familiares de pacientes psiquiátricos 

sem investigar as estratégias de enfrentamento ou a sua relação com o grau de sobrecarga. 

Restaram, dessa forma, 36 pesquisas internacionais que investigaram a relação entre 

sobrecarga e as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos familiares cuidadores de 

pacientes adultos com transtornos psiquiátricos (Jagannathan, Thirthalli, Hamza, 

Nagendra, & Gangadhar, 2014; Gonçalves-Pereira et al., 2013; Kate, Grover, Kulhara, & 

Nehra, 2013; Bauer, Koepke, Sterzinger, & Spiessl, 2012; Moller-Leimkuhler & Wiesheu, 

2012; Tan et al., 2012; Hassan, Mohamed, Elnaser, & Sayed, 2011; Wrosch, Amir, & 

Miller, 2011; Hanzawa et al., 2010; Goossens, Wijngaarden, Knoppert-Van Der Klein, & 

Achterberg, 2008; Grandón, Jenaro, & Lemos, 2008; Hanzawa, Tanaka, Inadomi, Urata, & 

Ohta, 2008; Moller-Leimkuhler & Obermeier, 2008; Perlick et al., 2008; Chadda, Singh, & 

Ganguly, 2007; Creado, Parkar, & Kamath, 2006; Moller-Leimkuhler, 2006; Nehra, 

Chakrabarti, Kulhara, & Sharma, 2005; Moller-Leimkuhler, 2005; Lim & Ahn, 2003; 

Kung, 2003; Chakrabarti & Gill, 2002; Chandrasekaran, Sivaprakash, & Jayestri, 2002; 

Rammohan, Rao, & Subbakrishna, 2002a; Rammohan, Rao, & Subbakrishna, 2002b; 

Ostman & Hansson, 2001; Magliano et al., 2000; Dyck, Short, & Vitaliano, 1999; 

Hinrichsen & Lieberman, 1999; Patrick & Hayden, 1999; Scazufca & Kuipers, 1999; 

Budd, Oles, & Hughes, 1998; Magliano et al., 1998a; Webb et al., 1998; Hobbs, 1997; 

Solomon & Draine, 1995). Não foi encontrado nenhum estudo nacional relacionando essas 

duas variáveis. 

Dos 36 estudos apontados, oito não encontraram relação entre as duas variáveis 

(Jagannathan et al., 2014; Moller-Leimkuhler & Wiesheu, 2012; Tan et al., 2012; Hassan 

et al., 2011; Moller-Leimkuhler & Obermeier, 2008; Moller-Leimkuhler, 2006; Kung, 

2003; Hobbs, 1997). Os demais 28 estudos encontraram uma relação significativa entre 

estratégias de enfrentamento e o grau de sobrecarga dos familiares. Entretanto, houve uma 

contradição de resultados desses estudos referente ao tipo de estratégia de enfrentamento 

mais relacionado com o menor grau de sobrecarga, o que requer um esclarecimento a partir 

da realização de novas pesquisas sobre essa temática. Não foi encontrado nenhum estudo 

brasileiro que tenha avaliado a relação entre estratégias de enfrentamento e o grau de 

sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. Há, portanto, uma carência 

de estudos, no contexto brasileiro, sendo necessário realizar novas pesquisas que 

investiguem essa relação.  
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Os problemas de pesquisa, identificados na literatura consultada, foram: a 

contradição de resultados sobre a relação entre os tipos de estratégias de enfrentamento 

utilizadas pelos familiares cuidadores e o seu grau de sobrecarga e a inexistência de 

estudos nacionais sobre essa temática, ambos os problemas que requerem mais 

investigação e justificam a realização do presente trabalho. As questões de pesquisa que se 

colocam, neste trabalho, são: se existe uma relação significativa entre as estratégias de 

enfrentamento dos familiares e seu grau de sobrecarga e qual tipo de estratégia de 

enfrentamento estará mais relacionado com o menor grau de sobrecarga. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Será apresentada, inicialmente, uma descrição do processo de 

desinstitucionalização psiquiátrica no mundo e a Reforma Psiquiátrica no Brasil, que 

constituem o contexto social no qual se insere o estudo da sobrecarga dos familiares. O 

tema da avaliação de serviços de saúde mental será tratado, em seguida, pois a sobrecarga 

dos familiares constitui um dos indicadores da qualidade dos serviços. Posteriormente, será 

descrita a experiência dos familiares de pacientes psiquiátricos no que se refere ao seu 

papel de cuidadores, o conceito de sobrecarga e o modelo teórico elaborado por Maurin e 

Boyd (1990). Serão apresentados, em seguida, o conceito de estratégias de enfrentamento, 

assim como a descrição dos seus diferentes tipos, pois esta constitui a variável a ser 

investigada no presente trabalho em relação à sobrecarga. Por fim, serão apresentados os 

estudos sobre a relação entre sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos e as estratégias de enfrentamento utilizadas por eles, que consiste no objeto 

deste trabalho. 

 

Desinstitucionalização Psiquiátrica 

 

 A partir da década de 1950, houve uma mudança no paradigma do tratamento dos 

pacientes psiquiátricos (Bandeira, 1991; OMS, 2001). Esse movimento, conhecido como 

desinstitucionalização psiquiátrica, iniciou na Inglaterra, em 1955, sendo legalizado nesse 

país em 1959 (Bandeira, 1991). Alguns fatores possibilitaram a ocorrência desse 

movimento no mundo. O surgimento de novos medicamentos psicotrópicos, com o 

controle da sintomatologia positiva da maioria dos pacientes graves, possibilitou o 

tratamento fora dos hospitais. Os efeitos negativos da hospitalização prolongada sobre o 

paciente, como apatia e perda de autonomia, foram destacados. Os movimentos 

humanitários, que denunciaram as péssimas condições de vida nos hospitais, modificaram 

a consciência da população acerca da institucionalização do paciente psiquiátrico grave 

(Bandeira, 1991; OMS, 2001). Além desses fatores, alguns países tiveram outros fatores 

determinantes. Nos Estados Unidos da América (EUA), os custos excessivos do Estado 

com os hospitais psiquiátricos incentivaram o processo nesse país, que foi legalizado em 

1963. Na Inglaterra, houve um aumento da tolerância da sociedade com os pacientes e a 

emergência do movimento da psiquiatria social. Na Itália, o movimento teve início na 
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década de 1960, sendo legalizado em 1978, devido os fatores sociais e político-ideológicos 

(Bandeira, 1991). 

Esse processo consistiu na mudança de foco do tratamento psiquiátrico dos 

hospitais para os serviços comunitários de saúde mental (Lougon, 2006; OMS, 2001; 

Bandeira, 1991). Houve, assim, uma redução do número de leitos psiquiátricos, a criação 

de serviços na comunidade como alternativa ao tratamento hospitalar e um aumento de 

pacientes tratados fora dos hospitais psiquiátricos. Bandeira (1991) apontou que a redução 

do número de leitos foi elevada no Canadá, na Inglaterra e na Itália. A autora destaca que, 

nos EUA, houve aumento substancial de casos clínicos tratados fora dos hospitais entre 

1955 e 1975 e que houve criação de centros regionais com equipes multidisciplinares, mas 

em quantidade insuficiente, e de unidades psiquiátricas em hospitais gerais que tinham 

grandes dificuldades em atender a essa clientela. 

Para que não ocorra desassistência ao paciente psiquiátrico, é importante que, junto 

com a redução dos leitos, seja desenvolvido um número suficiente de serviços na 

comunidade como alternativa ao tratamento hospitalar (Morgado & Lima, 1994; OMS, 

2001). Deve haver um equilíbrio entre o cuidado hospitalar e o de base comunitária, 

localizados próximo às residências dos pacientes, segundo Tornicroft e Tansella (2011).  

Ao longo do processo de desinstitucionalização psiquiátrica, foram realizados 

estudos avaliativos da sua implantação. Bandeira (1991) realizou uma revisão desses 

estudos, apontando que os programas alternativos tiveram custos mais baixos ou iguais e 

resultados melhores com relação ao tempo de permanência dos pacientes na comunidade 

sem re-hospitalizações, à frequência no trabalho e nas atividades escolares, e à gravidade 

da sintomatologia medida por escalas psiquiátricas. No entanto, a autora destaca que esses 

estudos possuem problemas metodológicos que podem dificultar a interpretação dos 

resultados, tais como: 1) a diferença entre os pacientes institucionalizados e aqueles que 

faziam tratamentos em serviços na comunidade diminuía com o tempo e o 

acompanhamento realizado pelas pesquisas foram muito curtos para avaliar o verdadeiro 

impacto dos tratamentos, uma vez que a taxa de readmissão dos pacientes aumenta de 30 a 

75% entre cinco meses e cinco anos após a desinstitucionalização; 2) o efeito Hawthorne, 

que consiste no entusiasmo da equipe em testar um novo programa; 3) a motivação dos 

pacientes para testar um tratamento novo; 4) a perda de sujeitos no grupo experimental 

(grupo contendo os pacientes atendidos em serviços alternativos); 5) os pacientes eram 

altamente selecionados, com a existência de muitos critérios de exclusão, tendo, assim, 
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bons prognósticos, o que dificulta a generalização dos resultados para a maioria dos 

pacientes. Uma última crítica presente na revisão realizada por Bandeira (1991) consiste no 

fato de que as pesquisas avaliaram apenas programas pontuais, o que não garante o bom 

funcionamento de uma complexa política de saúde mental. 

Segundo Lougon (2006), países como os EUA têm avaliado o sucesso do 

tratamento recebido pelos pacientes por meio do número de leitos reduzidos embora o fato 

de o paciente não realizar mais o tratamento dentro de um hospital não implica melhora em 

sua condição física. A OMS relata, em seu relatório sobre a saúde mental em 2001, que os 

governos não empregam os recursos economizados com a diminuição do número de leitos 

nos serviços alternativos na comunidade. Apesar de os transtornos psiquiátricos terem uma 

elevada CGD e afetarem não somente os pacientes, mas também seus familiares, somente 

2% do orçamento da saúde do mundo são destinados à saúde mental (Thornicroft & 

Tansella, 2011). Devido a isso, embora esses programas alternativos pontuais avaliados 

tenham obtidos resultados favoráveis (Bandeira, 1991), o processo não tem ocorrido com 

êxito total (OMS, 2001). Enquanto a redução do número de leitos foi acentuada, os 

serviços na comunidade não foram amplamente desenvolvidos, o que acarretou a longa 

espera por leitos dos pacientes em crise aguda, porque estes estariam ocupados por 

pacientes crônicos (Bandeira, Gelinas, & Lesage, 1998). 

A divergência de valores da sociedade foi um fator que pode ter dificultado a 

implantação do processo de desinstitucionalização em diversos países. Pode-se citar, como 

exemplo, o caso dos EUA, em que não houve a participação ampla da comunidade na 

implantação da nova política de saúde mental. Além disso, havia um despreparo da 

comunidade e a falta de disponibilização pelo governo de mais recursos para os serviços na 

comunidade, além da falta de planejamento do processo em etapas progressivas. Outro 

exemplo são algumas regiões da Itália, que possuíam valores menos próximos aos 

necessários para a desinstitucionalização, tendo, assim, resistência de alguns setores da 

sociedade (Bandeira, 1991). 

Uma consequência da redução de leitos sem a criação suficiente de programas 

alternativos na comunidade se refere ao desamparo dos pacientes crônicos graves, que 

necessitam de cuidados terapêuticos intensivos e de apoio em outras áreas da vida, tais 

como moradia e alimentação, dentre outras. Muitos pacientes, que foram 

desinstitucionalizados de maneira forçada, acabaram indo morar na rua por não haver uma 

rede complexa e bem articulada de serviços adequados. Morgado e Lima (1994) citam 
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estudos realizados com “sem-tetos” nos EUA, como em Chicago, municípios localizados 

no estado de Ohio e em Baltimore, nos quais foi encontrada uma proporção elevada de 

pessoas com transtornos psiquiátricos entre essa população estudada. 

Uma possibilidade de solução para esse problema de moradia seria o 

desenvolvimento de lares abrigados. No entanto, a simples mudança de tratamento do 

hospital para o lar abrigado não garante ao paciente uma melhor qualidade de vida. Lougon 

(2006) cita um estudo, realizado nos EUA, que constatou que alguns lares abrigados 

possuíam características semelhantes aos hospitais e abrigavam pacientes mais crônicos e 

com sequelas. Além disso, os lares abrigados foram vítimas de fraudes e de omissão de 

cuidados. No entanto, esse autor cita um estudo que encontrou resultados positivos, tendo a 

residência uma equipe ampla que oferecia cuidados 24 horas por dia, além de possuir um 

ambiente estruturado. 

Segundo a OMS (2001), há uma grande parcela da população mundial que 

necessita, mas não recebe tratamento psiquiátrico. Dados do projeto Atlas indicaram que 

cerca de um terço dos países não possuíam programas específicos para a saúde mental 

(OMS, 2001; Kohn et al., 2007). Além disso, faltavam profissionais especializados e 

inexistia legislação vigente ou atualizada. Alguns países em desenvolvimento deram início 

à construção de serviços de cuidados em saúde mental, que muitas vezes faziam parte da 

rede de atenção primária de saúde (OMS, 2001). 

 A falta de tratamento ocorre, também, em países com serviços estabelecidos, nos 

quais menos da metade das pessoas que necessitam de tratamento utilizam os serviços de 

saúde mental (OMS, 2001). Thornicroft e Tansella (2011) citaram um estudo realizado nos 

EUA que encontrou um aumento, entre 1990 e 2003, de 20,3 para 32,9% na proporção de 

pessoas com transtornos psiquiátricos que recebiam tratamento, sendo que apenas metade 

dessas pessoas recebia tratamento condizente com o quadro clínico que apresentava. Uma 

possível explicação para isso consiste na insuficiência dos serviços em atender a todos os 

pacientes ou na dificuldade em realizar os diagnósticos. Outra explicação encontra-se no 

estigma atribuído ao paciente psiquiátrico, dificultando sua procura pelo tratamento (OMS, 

2001).  

Outra consequência da desinstitucionalização foi o fenômeno conhecido por 

Revolving door ou porta giratória. Esse fenômeno é caracterizado pelo fato de o paciente 

receber alta de um hospital e ser, em seguida, re-hospitalizado em outra instituição 

psiquiátrica, sofrendo, assim, sucessivas reinternações (Morgado & Lima, 1994; Lougon, 
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2006). Nesse caso, o leito que deveria estar ocupado por um paciente agudo é utilizado por 

um crônico, que poderia ser melhor atendido em um serviço na comunidade (Morgado & 

Lima, 1994). Na falta de cuidados básicos na comunidade, como alimentação, tratamentos 

médicos e psiquiátricos, vestuários e moradia, além de trabalho, o paciente crônico retorna 

aos hospitais repetitivamente ou se torna morador de rua (Lougon, 2006). No entanto, 

segundo Morgado e Lima (1994), uma elevada taxa de re-hospitalização não é, 

necessariamente, algo negativo, uma vez que os pacientes estão abrigados e recebendo 

cuidados, e não vivendo como sem-tetos. 

Com relação ao perfil da população que procura a urgência, há uma concordância 

entre os estudos. Um estudo realizou a comparação entre uma amostra brasileira, sendo 

este um país que ainda não havia iniciado o processo de desinstitucionalização, com uma 

amostra canadense, país em que o processo já estava implementado. Foram encontradas 

semelhanças com relação às características sociodemográficas dos pacientes que 

frequentavam as urgências psiquiátricas. Além disso, assim como a amostra canadense, 

quase metade da amostra brasileira não tomava a medicação receitada e não era 

acompanhada por um psiquiatra. Cerca de 25% não tinham nenhum acompanhamento 

médico e aproximadamente 22% eram acompanhados apenas por um clínico geral. 

(Bandeira & Dorvil, 1996). Os autores concluíram que a desinstitucionalização não 

modificou o perfil da população que procurava a urgência psiquiátrica, mas tem como 

consequência o aumento das reinternações de pacientes que já procuravam a sala de 

urgência anteriormente.  

Em Quebec, a taxa de re-hospitalizações chega a ser de 75% (Dorvil, 1987). 

Bandeira (1993) comparou um grupo de pacientes, no contexto brasileiro, que foram 

hospitalizados três vezes ou mais nos últimos quatro anos com outro grupo formado por 

aqueles que estavam há mais de quatro anos sem sofrer hospitalizações. Foi encontrada 

maior adesão à medicação no grupo sem re-hospitalizações, menor uso de álcool e outras 

drogas e a presença de uma relação significativa para o paciente, ou seja, de um cuidador 

informal que desse apoio social e auxiliasse em momentos de crise. Além disso, Bandeira 

et al. (1998) citaram outros fatores, além da interrupção da medicação, que podem 

ocasionar re-hospitalizações frequentes, tais como: falta de acompanhamento frequente, 

intensivo e diretivo na comunidade; uso de bebidas alcoólicas; e déficits de habilidades 

sociais e da vida cotidiana.  
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Como consequência da desinstitucionalização, ocorreram também os custos não-

monetários; por exemplo, as atitudes negativas por parte da comunidade em relação ao 

paciente (Morgado & Lima, 1994; OMS, 2001; Lougon, 2006). Havia uma crença de que a 

melhoria dos tipos de tratamento recebido pelos pacientes durante a desinstitucionalização 

(Lougon, 2006) e as campanhas de conscientização para a população reduziriam o estigma 

que os pacientes recebiam (OMS, 2001; Lougon, 2006; Thornicroft & Tansella, 2011). No 

entanto, outros especialistas acreditavam que a discriminação poderia aumentar caso o 

paciente emitisse algum comportamento problemático diante das pessoas da comunidade. 

O estigma sofrido pelo paciente pode dificultar o alcance de sua autonomia, 

impossibilitando, por exemplo, que ele consiga um emprego (Lougon, 2006). Muitas 

vezes, o paciente emite comportamentos embaraçosos, devido ao transtorno psiquiátrico 

(Morgado & Lima, 1994; Tessler & Gamache, 2000). 

O custo não monetário envolve, também, o familiar que não sabe como lidar com o 

paciente, tanto com os sintomas positivos quanto com os deficitários. A relação paciente-

familiar é prejudicada, o que acarreta ônus para o familiar e para o paciente (Morgado & 

Lima, 1994; Tessler & Gamache, 2000; Bandeira & Barroso, 2005). Além disso, o familiar 

desempenha o papel de cuidador informal do paciente, sendo que na maioria das vezes ele 

não está preparado para isso, acarretando um sentimento de sobrecarga (Tessler & 

Gamache, 2000). Esse ponto será melhor detalhado posteriormente. 

Outro custo não-monetário da desinstitucionalização é a sobrecarga dos 

profissionais de saúde mental. Os profissionais não foram preparados para lidar com essa 

nova modalidade de tratamento (OMS, 2001). Segundo Lougon (2006), os profissionais 

possuem dificuldades em realizar intervenções que não sejam específicas, deixando de lado 

áreas como moradia, estigma, desemprego e confrontos com a polícia. As intervenções são 

realizadas de acordo com as suas formações, havendo a necessidade de equipes 

multidisciplinares e da parceria com outras instituições. Além disso, Hannigan, Edwards, 

Coyle, Fothergill e Burnard (2000) indicaram que os trabalhadores de saúde mental são 

expostos a elevadas fontes de estresse, tais como elevado número de casos atendidos, 

número reduzido de profissionais na equipe e sentimento de insegurança, dentre outros.  

No contexto brasileiro, Zuardi, Ishara e Bandeira (2011) investigaram o estresse e a 

sobrecarga de profissionais de seis serviços de saúde mental com equipes 

multidisciplinares de uma cidade de médio porte. Foram encontrados escores baixos de 

sobrecarga entre os profissionais contratados e escores entre baixo e médio entre os 
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médicos residentes. No entanto, entre os profissionais contratados, 23% apresentaram 

estresse ocupacional e, entre os médicos residentes, cerca de 50%. Além disso, foi 

encontrada uma correlação positiva entre os escores de sobrecarga e estresse.  

Outra consequência que ocorreu na desinstitucionalização foram os problemas dos 

pacientes com a polícia e a justiça. Esse problema ocorreu a partir da luta pelos direitos 

iguais, na qual o paciente perdeu a inimputabilidade, respondendo à justiça como qualquer 

outro cidadão. A maior parte dos pacientes infratores passou a ser encarcerada como um 

criminoso comum, não recebendo o tratamento que necessitava (Morgado & Lima, 1994). 

Além disso, não havia o preparo da polícia para lidar com esses pacientes, fazendo com 

que eles fossem levados para a delegacia, e não a um serviço psiquiátrico (Morgado & 

Lima, 1994; Lougon, 2006). Segundo Lougon (2006), um estudo encontrou, na Dinamarca, 

um aumento do número de crimes cometidos por pacientes psiquiátricos e outra pesquisa 

encontrou que, em Nova York, pacientes são levados à condenação por acusações mínimas 

e triviais. 

Para diminuir algumas das consequências descritas, principalmente as taxas 

elevadas de re-hospitalizações, tem-se desenvolvido modelos de serviços de 

acompanhamento intensivos na comunidade. O acompanhamento intensivo deve ser 

intersetorial e longitudinal, ou seja, deve haver uma rede completa e bem integrada de 

serviços que o paciente necessita com continuidade do acompanhamento do tratamento, 

pelo mesmo profissional, e constantes reavaliações do paciente. Esses serviços tendem a 

ser complexos, intensivos e globais, com atuação assertiva. São complexos porque 

implicam uma equipe ampla com formação diversificada e especializada. São intensivos, 

no sentido de exigirem a presença do profissional sempre que o paciente precisar, podendo 

ser 24 horas por dia, sete dias da semana. São globais, por oferecerem intervenções focadas 

em todas as dimensões da vida do paciente na comunidade. A atuação assertiva significa 

que o profissional proporciona o tratamento ao paciente onde ele estiver e o procura 

quando ele faltar a algum compromisso (Bandeira et al., 1998).  

 Bandeira (1998), em sua revisão de literatura sobre serviços de acompanhamento 

intensivos descreve que, na Itália, a qualidade dos serviços comunitários varia muito em 

suas regiões. Nas regiões com programas bem integrados, há acompanhamento intensivo 

do paciente na comunidade, inclusive de forma domiciliar e um número elevado de 

profissionais por paciente e equipes. Estas equipes fazem atendimento domiciliar, sendo 

que o número de atendimentos domiciliares é equivalente ao número de consultas em 
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ambulatório. Essas visitas possibilitam o treino de habilidades que os pacientes precisam, 

detectam conflitos interpessoais e as insatisfações do paciente, além de permitirem 

verificar a adesão à medicação, promovendo, assim, sua integração social e atendendo às 

suas necessidades (Bandeira et al., 1998). 

Nos EUA, com exceção do estado de Vermont, que desenvolveu precocemente a 

sua desinstitucionalização, marcada pela participação da comunidade nos serviços, em 

geral, houve fracasso no processo de desinstitucionalização. Os pacientes graves não foram 

acompanhados pelos serviços na comunidade, que preferiram atender aos casos menos 

graves. Devido a isso, em 1978, o governo instituiu um comitê especial para estudar essa 

problemática, tendo sido criado o programa Case management de acompanhamento dos 

pacientes na comunidade (Bandeira et al., 1998). 

O Case management é um sistema de coordenação e integração de serviços em que 

um agente, o case manager, é responsável por integrar o paciente na comunidade 

(Cavalcanti, Carvalho, Valencia, Dahl & Souza, 2011; Bandeira et al., 1998). O objetivo 

do Case management é coordenar os diversos serviços que o paciente precisa, garantindo 

que ele faça uso desses serviços já existentes na comunidade (Cavalcanti, Dahl & França, 

2007). O case manager possui cinco funções básicas: avaliar as necessidades do paciente, 

elaborar um plano de serviços para ele, identificar os serviços que ele necessita na 

comunidade, colocar o paciente em contato com esses serviços e monitorar e avaliar esse 

atendimento. Em alguns casos, ele pode ter outras funções, como realizar o treino de 

habilidade da vida cotidiana ou intervir em momentos de crise. No entanto, são essas cinco 

funções básicas que caracterizam o trabalho do case manager (Bandeira et al., 1998). 

Esse programa possui algumas limitações. Frequentemente, o serviço que o 

paciente necessita não está disponível na comunidade. Quando está disponível, muitas 

vezes não funciona de forma eficiente. Devido a essas limitações, em muitos casos, o case 

manager passou a ter a função de fornecer o serviço que o paciente necessita. No entanto, 

um só profissional é incapaz de fornecer serviços de diversas especialidades, não podendo 

suprir as múltiplas necessidades dos vários pacientes, sendo necessária uma equipe 

multidisciplinar. Outra limitação se refere ao tempo predeterminado de acompanhamento, 

sendo que a maioria dos pacientes necessita de acompanhamento por tempo indeterminado, 

podendo ser para toda a vida. Dessa forma, foi necessária a criação de modelos mais 

abrangentes, intensivos e assertivos para suprir as necessidades complexas dos pacientes 

(Bandeira et al., 1998). 
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O programa de atendimento denominado Program for Assertive Community 

Treatment (PACT) é também conhecido como modelo de Madison por ter sido criado na 

cidade de Madison, Wisconsin, EUA. Nesse programa, há o acompanhamento contínuo e 

por tempo ilimitado do paciente por uma equipe multidisciplinar de profissionais. A equipe 

intervém em todas as áreas da vida do paciente, desde a adesão à medicação até a sua 

reabilitação social, sendo responsável por resolver todas as necessidades do paciente. A 

característica principal do programa é o acompanhamento diretivo por meio de visitas 

domiciliares e de busca ativa do paciente na comunidade. A equipe acompanha o paciente 

em todos os serviços sociais, clínicos e jurídicos (Cavalcanti et al 2011; Cavalcanti et al, 

2007; Bandeira et al., 1998). Esse serviço foi disseminado em várias regiões dos EUA, 

sendo adaptado para atender, também, a populações específicas, tais como pacientes com 

transtorno de personalidade e usuários de álcool e outras drogas (Bandeira et al., 1998). 

A equipe multidisciplinar é formada por cerca de dez profissionais: enfermeiro, 

assistente social, psiquiatra, psicólogo, educador e especialista em orientação profissional 

(Bandeira et al., 1998). Cada equipe faz o acompanhamento intensivo de cerca de 100 

pacientes, tendo, assim, a proporção de dez pacientes para cada um profissional. Cada 

paciente é acompanhado mais de perto por um profissional, mas toda a equipe acompanha 

o caso por meio de reuniões diárias e pelas tarefas específicas da especialização 

(Cavalcanti et al., 2007; Bandeira et al., 1998). 

O PACT possui as seguintes etapas de acompanhamento: realização de uma 

avaliação das necessidades dos pacientes; elaboração de um plano de ação com os 

objetivos e métodos para suprir as necessidades individuais dos pacientes; 

desenvolvimento dos serviços que o paciente necessita e que não existem na comunidade; 

execução do plano de serviços, incluindo as intervenções específicas como treino de 

habilidades cotidianas, e a coordenação dos diversos serviços, garantindo que ocorram de 

forma integrada e que o paciente participe ativamente; e desenvolvimento de intervenções 

para situações de crise do paciente. Por fim, são feitas constantemente avaliações para 

reformulação do plano devido às mudanças de necessidades do paciente (Bandeira et al., 

1998). 

Devido ao objetivo de o programa PACT ser de aumentar a autonomia e a 

autoconfiança, as intervenções são focadas no treino de habilidades sociais e cotidianas 

realizadas pela própria equipe. Essas habilidades, tais como usar transporte público e 

manter sua própria higiene pessoal, são essenciais para a vida do paciente na comunidade. 
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Uma segunda característica é o treino in vivo dessas habilidades, ou seja, no local em que 

normalmente são desempenhadas. Isso ocorre em virtude da dificuldade de generalização 

dos comportamentos pelos pacientes e para diminuir a taxa de abandono do tratamento, 

levando o treinamento até o paciente. A terceira característica do PACT é a atuação da 

equipe de forma assertiva e diretiva, levando a intervenção até ao paciente. A equipe 

busca, também, informações sobre o que ocorreu quando o paciente não apareceu em 

algum local em que era esperado. Outra característica do programa se refere à 

responsabilização do paciente pelos seus atos, sem justificá-lo pelo transtorno. O paciente é 

informado sobre as consequências sociais de seus atos e que deve assumir a 

responsabilidade. A última característica é a intervenção junto aos agentes sociais, ou seja, 

a atuação da equipe junto aos membros da sociedade, tais como vizinhos, patrão, família e 

o proprietário da residência em que o paciente mora. Essas pessoas são informadas sobre o 

paciente, o transtorno psiquiátrico e como agir com ele diante dos comportamentos 

considerados problemáticos por essas pessoas, além de receberem um número de telefone 

para entrar em contato com a equipe. Assim, esses agentes sentem que possuem um 

suporte da equipe de profissionais e ficam mais tranquilos sabendo que a equipe poderá ir 

ao seu encontro sempre que for necessário (Bandeira et al., 1998). 

Um terceiro programa de acompanhamento intensivo na comunidade é o Bridge. 

Esse programa é semelhante ao PACT, possuindo praticamente as mesmas etapas e 

características básicas. Criado por assistentes sociais, diferencia-se do PACT por atuar com 

pacientes itinerantes e com alta taxa de re-hospitalizações (Vidal, Bandeira & Gontijo, 

2008). Outra diferença é que o trabalho é focado somente nas necessidades básicas dos 

pacientes, como alimentação, moradia, vestuário e medicação. Além disso, a equipe é 

generalista, encaminha o paciente para serviços de saúde mental já existentes na 

comunidade e todos os membros possuem responsabilidades iguais por cada paciente, que 

é considerado membro e participante ativo, sendo respeitado de forma igualitária pela 

equipe (Bandeira et al., 1998). 

Bandeira et al. (1998) citaram vários estudos que avaliaram os programas descritos. 

Esses estudos, principalmente relativos ao PACT, encontraram que os programas possuem 

impacto positivo, como melhor qualidade de vida dos pacientes, redução de sintomas, da 

taxa e do número de dias de re-hospitalizações. Machado, Dahl, Carvalho e Cavalcanti 

(2007), em sua revisão de literatura, também constataram superioridade do PACT, em 

geral, em relação aos outros programas, principalmente no que se refere ao número e 
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tempo das re-hospitalizações. Além disso, o suporte e a orientação fornecidos aos 

familiares auxiliaram na redução do sentimento de sobrecarga (Machado et al., 2007). Esse 

programa resulta, ainda, em menor custo quando comparado ao atendimento de serviços 

hospitalares e serviços de urgências. No entanto, os profissionais do PACT se sentem mais 

sobrecarregados embora estejam satisfeitos (Bandeira et al., 1998). 

Esses programas receberam algumas críticas. A equipe atua com certo grau de 

coerção sobre o paciente por insistir em estabelecer relação de ajuda sem que o paciente 

deseje. Apresentam, ainda, ações insistentes e paternalistas, no sentido de controle, por 

exemplo, da medicação e, em alguns casos, do dinheiro do paciente por meio de um tutor 

legal. Para evitar esses aspectos negativos, nos últimos anos, os programas passaram a 

utilizar mais a persuasão e a focar o cuidado na relação de confiança com o paciente 

(Bandeira et al., 1998). 

 A falta de tratamento adequado para os pacientes psiquiátricos implica aumento da 

pobreza, queda do nível socioeconômico e baixos níveis de escolaridade do paciente, além 

do aumento da violência doméstica (Kohn et al., 2007). Para diminuir o ônus dos 

transtornos psiquiátricos, a OMS (2001) fez as seguintes dez recomendações aos países 

relativas à saúde mental: proporcionar tratamento na rede básica de saúde; disponibilizar 

medicamentos psicofármacos; proporcionar cuidados em serviços na comunidade; educar o 

público sobre a saúde mental; estabelecer políticas, programas e legislação nacionais sobre 

a saúde mental; preparar os profissionais para prestar cuidados a esses pacientes na rede de 

atenção primária e nos serviços na comunidade; envolver as comunidades, as famílias e os 

pacientes na reformulação de políticas, programas e legislação nacionais, além do próprio 

tratamento do paciente; estabelecer vínculos com outros setores, tais como educação e 

trabalho; monitorizar a saúde mental na comunidade; e apoiar mais a pesquisa. 

 

Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

 O processo de desinstitucionalização no Brasil iniciou de forma modesta no final da 

década de 1970 (Delgado et al., 2007). Esse processo, conhecido por Reforma Psiquiátrica, 

foi legalizado em 2001, quando foi sancionada a Lei 10.216 (Lei 10.216, 2001; Andreoli, 

2007; Delgado et al., 2007). Essa Lei redirecionou a assistência em saúde mental, passando 

o foco do tratamento para os serviços de base comunitária embora não tenha definido de 

forma clara como deveria ser a progressiva extinção dos hospitais psiquiátricos. O 
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Ministério da Saúde instituiu, então, mecanismos para ampliação da rede de serviços na 

comunidade e para a fiscalização, gestão e redução dos leitos psiquiátricos. As políticas 

específicas para álcool e outras drogas e de recursos humanos, também, foram criadas. A 

Lei dispôs, ainda, sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos psiquiátricos 

(Delgado et al., 2007).  

Houve aumento da rede comunitária de saúde mental. Essa rede é ligada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição de 1988, que prevê o acesso universal 

e gratuito ao tratamento a todo cidadão brasileiro, independente de possuir ou não seguro 

social ou vínculo empregatício. A saúde passou a ser, assim, responsabilidade do Estado e, 

segundo o Art. 198, deve ser organizada de forma regionalizada, descentralizada e 

coordenada por cada nível do governo com participação popular por meio dos Conselhos 

de Saúde (Andreoli, 2007; Delgado et al., 2007). Além disso, o Art. 199 prevê a 

participação da rede privada como complementar à rede pública. O financiamento da rede 

de saúde mental provém do fundo nacional de saúde e é transferido por meio do 

pagamento direto pelos serviços ao SUS e per capita baseada em atividades de saúde e 

epidemiológicas, dentre outras (Andreoli, 2007). 

 Andreoli (2007), por meio uma analise dos dados do DATASUS, descreveu a 

distribuição dos serviços de saúde mental, tais como Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e hospitais psiquiátricos, no ano de 2002. Essa distribuição ocorria de forma 

desigual entre as regiões brasileiras, sendo que as regiões Sul e Sudeste eram as mais 

privilegiadas, possuindo em torno de dois serviços para cada 100 mil habitantes, enquanto 

as outras regiões contavam com uma média de um serviço para cada 100 mil habitantes.  

A partir de 2002, foi criada uma série de medidas que definiam como ocorreria o 

processo de desinstitucionalização e a redução de leitos psiquiátricos, tais como: o 

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

o Programa de Volta para Casa, os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) e o Programa 

Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar do SUS (PRH). Esses Programas serão 

descritos a seguir. 

O PNASH/Psiquiatria realiza supervisões hospitalares e fiscalizações ou auditorias 

caso haja denúncias de mau funcionamento das unidades. São avaliados a estrutura física, a 

dinâmica de funcionamento dos fluxos hospitalares, os processos e os recursos 

terapêuticos, a adequação e a inserção dos hospitais à rede de atenção em saúde mental em 

seu território e às normas técnicas gerais do SUS. Os hospitais são classificados da 
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seguinte forma: boa qualidade de assistência, qualidade suficiente, precisam de adequações 

e os de baixa qualidade, que são descredenciados pelo Ministério da Saúde (Delgado et al., 

2007). 

Em 2003, foi criado o Programa de Volta para Casa, que fornece apoio financeiro 

para os pacientes crônicos desinstitucionalizados, com baixa condição socioeconômica, 

possibilitando que eles retornem para suas casas (Andreoli et al., 2007; Delgado et al., 

2007). A participação do paciente no Programa é renovada anualmente de acordo com o 

entendimento da equipe de saúde mental da rede em que o paciente é cuidado (Delgado et 

al., 2007). 

Os SRT são casas localizadas nos espaços urbanos que servem para abrigar 

pacientes, desinstitucionalizados ou não, que estiverem desabrigados. Foram criadas para 

atender às necessidades desses pacientes crônicos, auxiliando-os no processo de 

reintegração social. Essas casas devem respeitar as necessidades, os gostos, os hábitos e a 

dinâmica dos moradores, havendo um cuidador que auxilia nas tarefas do dia a dia e na 

conciliação dos conflitos entre os moradores (Ministério da Saúde, 2004; Delgado et al., 

2007). 

O PRH foi criado em 2004, com o objetivo de promover a redução progressiva dos 

leitos, iniciando pelos macro-hospitais, que possuem mais de 600 leitos, e continuando 

com os hospitais de grande porte, que possuem entre 240 a 600 leitos. Foram definidos 

limites, tanto máximo quanto mínimo de redução de leitos, de forma que, a longo prazo, 

todos se tornassem de porte médio, ou seja, com até 160 leitos. Paralelamente a essa 

redução planejada, deviam ser criados novos serviços, como os CAPS, para que os 

pacientes não ficassem desassistidos (Portaria 52/GM, 2004; Delgado et al., 2007). 

O primeiro CAPS foi desenvolvido antes de a Lei 10.216 ser sancionada, sendo 

criado em 1987, na cidade de São Paulo. Em 2002, esses serviços passaram a receber 

financiamento do Ministério da Saúde, ocorrendo, assim, sua expansão (Delgado et al., 

2007). São serviços municipais, abertos e comunitários, que prestam atendimentos diários 

e possuem as seguintes funções: oferecer atendimento clínico, por meio de uma equipe 

multiprofissional, em regime de atenção diária, para evitar internações em hospitais 

psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com transtornos psiquiátricos, com 

ações envolvendo outros setores como educação, jurídico e assistência social; regular a 

porta de entrada da rede de saúde mental em que atua; e dar suporte à saúde mental na rede 
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básica. Devem, ainda, ter parcerias com os familiares e com a comunidade (Portaria 

336/GM, 2002; Delgado et al., 2007). 

Existem cinco tipos de CAPS, que se diferenciam de acordo com seu porte, 

capacidade de atendimento e pela clientela atendida. São eles: CAPS tipo I, de menor 

porte, e CAPS tipo II, de médio porte, ambos com atendimento durante apenas os dias úteis 

da semana; CAPS tipo III, de maior porte, que fornece atendimento todos os dias da 

semana, 24 horas por dia e nos finais de semana, contendo até cinco leitos; o CAPSi, 

voltado para o atendimento de crianças e adolescentes com transtornos psiquiátricos graves 

e persistentes, oferecendo atendimento durante os dias úteis da semana; e o CAPSad, 

voltado para atender a pacientes com transtornos psiquiátricos decorrentes do uso de álcool 

e outras drogas (Portaria 336/GM, 2002; Delgado et al., 2007). 

Houve, ainda, uma mudança do foco do tratamento, que era exclusivamente médico 

psiquiátrico para o multiprofissional. Em 1992, foi instituída a Portaria 224, definindo a 

equipe de saúde mental como sendo multiprofissional. A Portaria definiu, ainda, que 

devem ser realizados atendimentos individuais, grupais, a familiares, atividades 

comunitárias e visitas domiciliares (Andreoli, 2007). Existem evidências, no entanto, de 

que as visitas domiciliares não estão sendo bem desenvolvidas devido ao número baixo de 

recursos humanos que compõem os CAPS, a elevada demanda e a falta de remuneração e 

de transporte para realização dessas atividades pelos profissionais (Tribunal de Contas da 

União, 2005). 

Andreoli et al. (2007) descreveram que houve uma redução de 41% no número de 

leitos entre 1995 e 2005, sendo que esse número inclui leitos em hospitais gerais. Houve, 

ainda, uma redução de 30% do número de internações hospitalares, entre 1998 e 2005, o 

que é compatível com a política de redução de leitos. Andreoli (2007) descreve que, dentre 

os anos de 1998 e 2003, houve um aumento de 0,10 para 0,25 na proporção de CAPS para 

cada 100 mil habitantes no país.  

Com relação aos tipos de diagnósticos, em 2003, os transtornos esquizofrênicos, 

esquizotípicos e delirantes foram os responsáveis por 45% das internações, seguidos dos 

pacientes com uso abusivo ou dependência de álcool (25%) e dos com transtorno do humor 

(12%). Além disso, um terço das internações, nesse ano, eram oriundos de reinternações 

(Andreoli et al., 2007). Cerca de 50% dos pacientes com esquizofrenia reinternam caso não 

obtenham tratamento na comunidade. No entanto, entre os anos de 1998 e 2003, observou-

se uma tendência de redução das internações dos transtornos esquizofrênicos, 
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esquizotípicos e delirantes e um aumento das internações dos pacientes com dependência 

de álcool e transtornos do humor. Esse fato pode ser justificado devido ao impacto da rede 

de atenção primária, principalmente nas readmissões dos pacientes com esquizofrenia. 

Como os leitos passaram a ficar livres, começaram a ser ocupados pelos pacientes com os 

outros diagnósticos mencionados (Andreoli, 2007). 

Delgado et al. (2007) chamaram a atenção para a possibilidade de atuação da saúde 

mental na atenção primária, principalmente por meio do Programa Saúde da Família (PSF). 

O Ministério da Saúde tem elaborado ações de saúde mental junto às equipes da saúde da 

família e o número desse Programa tem aumentado (Andreoli, 2007). O PSF tem como 

foco a promoção da saúde da população e a prevenção de doenças. Possui proximidade 

com as famílias e a comunidade, principalmente por meio da atuação dos agentes de saúde, 

podendo auxiliar na identificação de problemas de saúde pública como as consequências 

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

Segundo Andreoli (2007), em algumas cidades, existem experiências de 

capacitação dos profissionais da atenção primária, com resultados promissores ao utilizar 

equipes de profissionais especializados na atenção primária. Por meio do atendimento 

contínuo dos pacientes, facilitado pela proximidade dos serviços às suas residências, houve 

a redução de recidivas graves e da necessidade de internação. Assim, é importante 

desenvolver ações de saúde mental na atenção primária. Os profissionais do PSF podem 

auxiliar no rastreamento das pessoas que necessitam de cuidados em saúde mental, mas 

para isso é necessário que sejam capacitadas, por meio, por exemplo, de: ensino a 

distância, para treinar médicos clínicos e outros profissionais de saúde na identificação de 

transtorno mental; e interconsulta psiquiátrica, nos moldes em que é feita no hospital geral, 

para treinar os agentes de saúde do PSF. Além disso, a prevalência de transtornos mentais 

menores entre usuários desse Programa, medida por escalas de rastreamento, varia de 20 a 

35%. Com relação à prevalência de transtornos psiquiátricos graves, esta varia de 25 a 38% 

entre os pacientes que procuraram médico clínico na rede de atenção primaria. No entanto, 

é baixo o número de pacientes identificados por médicos clínicos, que possuem bons 

conhecimentos sobre transtornos psiquiátricos, mas capacidade limitada de identificação. 

Embora o Brasil possua uma política nacional de saúde mental com serviços na 

comunidade, uma legislação que protege os pacientes e políticas específicas para os 

problemas ligados ao consumo de drogas (Delgado et al., 2007; Kohn et al., 2007), o país 

precisa de um maior investimento financeiro na saúde mental. Em 1995, 5,8% do 
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orçamento para a saúde foram destinados à saúde mental. Em 2003, o valor foi de 2,3% 

(Andreoli et al., 2007). Segundo Kohn et al. (2007), essa porcentagem é baixa, tendo em 

vista que os EUA e o Canadá aplicam 6% e 11%, respectivamente, do orçamento para 

saúde em saúde mental. Além disso, segundo Andreoli (2007), entre 1998 e 2005, houve 

uma diminuição de cerca de 40% com ações e serviços per capita em saúde mental. Em 

2003, o principal gasto do governo foi com as internações, sendo responsáveis por 86% das 

despesas em saúde mental e 32% das despesas com internações hospitalares realizadas pelo 

SUS. Andreoli et al. (2007) chamam atenção para o fato de que, no início da implantação 

do processo de desinstitucionalização, espera-se que o investimento seja relativamente alto, 

uma vez que coexistem os leitos psiquiátricos e o desenvolvimento de novos serviços de 

saúde mental na comunidade.  

 A falta de financiamento do governo faz com que muitos pacientes procurem por 

serviços privados por não haver serviços públicos especializados disponíveis. No entanto, 

muitos pacientes não possuem condições financeiras para pagar o tratamento na rede 

particular e acabam não procurando nenhum atendimento. Outros fatores fazem com que 

os pacientes não procurem tratamento. A população possui poucos conhecimentos sobre os 

transtornos psiquiátricos, o que aumenta o estigma dos pacientes. Além disso, uma parcela 

razoável da população acredita que o transtorno psiquiátrico terá uma solução espontânea 

ou que esta se encontra na religião (Kohn et al., 2007). 

  

Avaliação de serviços de saúde mental 

 

A avaliação da sobrecarga dos familiares de pacientes psiquiátricos se insere dentro 

da área de avaliação de serviços de saúde mental, tendo em vista que serviços mais efetivos 

de tratamento de pacientes psiquiátricos tendem a diminuir a sobrecarga dos familiares. 

Tratamentos efetivos devem diminuir a sintomatologia e aumentar a autonomia do 

paciente, os quais consistem em fatores antecedentes da sobrecarga objetiva, segundo o 

modelo teórico de Maurin e Boyd (1990), diminuindo, assim, o grau de sobrecarga dos 

familiares. Este modelo será descrito em detalhes posteriormente. 

Segundo Contandriopoulos et al. (1996), a avaliação de serviços de saúde consiste 

na realização de um julgamento sobre uma intervenção ou de seus componentes, podendo 

ser normativa ou pesquisa avaliativa. Na avaliação normativa, ocorre a comparação dos 

recursos, da estrutura e dos resultados obtidos com as normas e os critérios previamente 
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estabelecidos por um órgão regulatório. Parte-se do pressuposto de que há uma relação 

entre o respeito aos critérios e as normas estabelecidas e os resultados da intervenção. Esse 

tipo de avaliação é uma atividade comum dentro de um serviço, correspondendo à função 

de acompanhamento do programa. Na avaliação normativa, podem ser realizadas análises 

do processo e dos resultados. Na análise do processo, estuda-se o quanto os serviços são 

adequados para obter os efeitos esperados, comparando as intervenções oferecidas com os 

critérios e as normas preestabelecidas para os serviços. Essa apreciação envolve as 

seguintes dimensões: 1) técnica do serviço, ou seja, a qualidade e adequação das 

intervenções às necessidades dos usuários; 2) relações interpessoais entre profissionais e 

usuários; e 3) organizacional, que envolve a acessibilidade dos serviços, a cobertura das 

intervenções, a globalidade e a continuidade dos cuidados prestados. Na análise dos 

resultados, é avaliado se os objetivos foram alcançados comparando os resultados obtidos 

com os critérios e resultados esperados (Contandriopoulos et al., 1996). Essa última análise 

é insuficiente, devendo ser realizada uma pesquisa avaliativa, para obter uma análise mais 

confiável dos dados obtidos (Contandriopoulos et al., 1996). 

 A pesquisa avaliativa consiste na realização de julgamento de uma intervenção por 

meio da metodologia científica segundo Contandriopoulos et al. (1996). Analisam-se a 

pertinência da intervenção, seus efeitos, seus fundamentos teóricos, sua produtividade e 

sua relação com o contexto em que atua para que possa ajudar na tomada de decisões. 

Inclui seis tipos de análises: estratégica, da intervenção, da produtividade, dos efeitos, do 

rendimento e da implantação. A estratégica consiste na avaliação da pertinência do serviço 

ou dos programas. Analisa-se, assim, se a intervenção tem prioridade sobre as demais para 

a comunidade a que atende por meio de análises do mercado, das necessidades de serviços 

e pela hierarquização dos problemas que a comunidade possui. Na análise da intervenção, 

verifica-se se o número, a qualidade e a variedade dos recursos e dos profissionais são 

suficientes e adequados para se atingirem os objetivos. A análise da produtividade visa a 

responder às seguintes perguntas: “É possível produzir mais serviços com os mesmos 

recursos?” ou “É possível produzir o mesmo número de serviços com menos recursos?” 

No campo da saúde, a análise da produtividade possui os seguintes níveis: serviços de 

suporte, tais como a produtividade do pessoal de manutenção ao produzir reparos; serviços 

alimentares ao produzir refeições; e serviços clínicos, como os laboratoriais de radiologia 

(Contandriopoulos et al., 1996). 
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A pesquisa avaliativa de análise dos efeitos avalia a melhora dos estados de saúde e 

das condições de vida dos pacientes resultante das intervenções realizadas, determinando, 

assim, a eficácia da intervenção ou do serviço. Devem ser considerados os efeitos a curto e 

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

outras populações (Contandriopoulos et al., 1996). A avaliação da sobrecarga dos 

familiares se insere na pesquisa avaliativa dos efeitos ou resultados. A análise dos efeitos 

inclui os estudos da eficácia teórica, dos ensaios, de utilização e populacional. A primeira 

consiste na pesquisa realizada em laboratório, sem variabilidade interindividual, com 

ambiente controlado, ou seja, sem influência de variáveis espúrias e com o objetivo de 

obter novos conhecimentos, como, por exemplo, investigar o princípio ativo de um 

medicamento. A eficácia dos ensaios consiste em uma pesquisa verdadeiramente 

experimental, na qual há distribuição aleatória dos sujeitos aos grupos, de forma a ter 

grupos equivalentes com relação às características individuais dos sujeitos que compõem 

os grupos e a intervenção é aplicada de forma otimizada para cada indivíduo. Esse tipo de 

pesquisa corresponde ao conceito de pesquisa de impacto de Smith (2004), na qual se usa o 

delineamento verdadeiramente experimental e a metodologia usada permite identificar se 

os efeitos observados são devidos realmente à intervenção. Quanto à avaliação da eficácia 

de utilização, são avaliados os resultados da intervenção no contexto natural. São 

consideradas as variáveis dos usuários e dos profissionais. Esse tipo corresponde à 

pesquisa de resultado de Smith (2004), na qual são utilizados delineamentos pré-

experimentais, com pouco controle de variáveis espúrias, com objetivo de avaliar a 

intervenção e auxiliar na tomada de decisão dos gestores e clínicos. Por fim, há a eficácia 

populacional, na qual são estudadas a cobertura, a aceitabilidade e a acessibilidade da 

intervenção pela população (Contandriopoulos et al., 1996). 

A pesquisa avaliativa de análise de rendimento consiste em avaliações das relações 

entre os recursos empregados e os efeitos alcançados. Avaliam-se, assim, o 

custo/benefício, o custo/eficácia e o custo/utilidade da intervenção. A análise de 

custo/beneficio é mais geral e avalia os custos monetários da intervenção e as suas 

vantagens para otimizar a distribuição dos recursos. As análises de custo/eficácia e de 

custo/utilidade são mais frequentes e avaliam as relações entre gastos monetários e suas 

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

redução da dor e a utilidade da intervenção para os que a recebem tal como o Quality 

Adjusted Life Years (Contandriopoulos et al., 1996). 
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 Por fim, a pesquisa avaliativa de análise da implantação avalia as influências das 

formas de implantação do serviço ou programa, o contexto em que estão inseridos e sua 

relação com os resultados obtidos. Quando intervenções semelhantes implantadas em 

ambientes diferentes apresentam resultados variados, essa avaliação é importante, uma vez 

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

ser consequência do contexto (Contandriopoulos et al., 1996). 

Espera-se que os resultados obtidos em uma avaliação sejam utilizados na tomada 

de decisão, mas isso nem sempre acontece. Quanto maior forem a credibilidade, a 

fundamentação teórica e a pertinência dos dados obtidos na pesquisa avaliativa, para os 

atores envolvidos na avaliação, maior a chance de a avaliação ser utilizada pelas políticas 

públicas (Contandriopoulos, 2006). 

A pesquisa avaliativa dos serviços de saúde visa garantir a sua qualidade. Ao se 

avaliar a qualidade dos serviços, segundo Donabedian (2005), três dimensões devem ser 

analisadas, sendo elas: a estrutura, ou seja, seus recursos físicos e humanos; o processo, 

que consiste na adequação dos tratamentos e das intervenções oferecidos; e os resultados, 

isto é, os efeitos das intervenções na vida e na saúde do paciente. A avaliação dos 

resultados consiste no validador final da qualidade dos serviços. Donabedian (1990) 

descreve sete pilares da qualidade dos serviços: eficácia, efetividade, eficiência, 

otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. A eficácia consiste no máximo de 

melhoria que se pode obter em saúde, avaliada por meio de estudos com delineamentos 

verdadeiramente experimentais. Define-se, assim, o melhor que se pode fazer em 

condições inalteráveis e mais favoráveis de pesquisa. A eficácia é semelhante à pesquisa de 

impacto do Smith (2004), que utiliza delineamentos verdadeiramente experimentais para 

avaliar o serviço. 

O segundo pilar, a efetividade, difere da eficácia. Enquanto a avaliação da eficácia 

ocorre na situação mais favorável possível de pesquisa, a efetividade ocorre em situação de 

avaliação natural. Assim, a efetividade se refere à maior melhoria em saúde que pode ser 

alcançada durante a prática diária do serviço. Nesse tipo de avaliação, utilizam-se 

delineamentos quase ou preexperimentais (Donabedian, 1990), assemelhando-se à pesquisa 

de resultado descrita por Smith (2004). 

O terceiro pilar da qualidade do serviço, a eficiência, consiste em obter a maior 

melhora com o menor custo. Se duas estratégias de cuidado são igualmente eficazes ou 

efetivas, a mais barata é considerada a mais eficiente (Donabedian, 1990). 
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A otimização é a relação entre benefício e custo, na qual o benefício atinge seu 

ponto máximo. Quando se atinge o maior benefício possível sem elevar o custo, tem-se 

uma boa relação benefício/custo. Se atingir esse mesmo benefício, mas com custo maior, 

essa relação é menor (Donabedian, 1990). 

O quinto pilar consiste na aceitabilidade, que se refere à adaptação do tratamento 

aos desejos, expectativas e valores dos usuários e de seus familiares. Inclui os seguintes 

aspectos: a acessibilidade do serviço, de modo que o usuário tenha cuidados facilmente 

quando precisar; uma boa relação entre o paciente e o profissional; se o ambiente do 

serviço é confortável, agradável e conveniente; e poder escolher entre as modalidades de 

tratamento disponíveis de acordo com a eficácia e os custos (Donabedian, 1990). 

O sexto pilar, referente à legitimidade do serviço, envolve a aceitabilidade do 

cuidado pela sociedade em geral. Não necessariamente o que é melhor para um paciente, 

em particular, é o melhor para a sociedade, e vice-versa. Alguns exemplos disso são a 

assistência genética, que é melhor para o indivíduo, mas não para a sociedade; e o 

planejamento familiar, que é melhor para a sociedade, mas não para o indivíduo. O último 

pilar da qualidade é a equidade, que se refere à distribuição justa e equiparada dos cuidados 

para toda a população (Donabedian, 1990). 

No caso da qualidade dos serviços de saúde mental, a OMS (2001) indica que os 

programas alternativos ao tratamento hospitalar devem: atender às múltiplas necessidades 

dos pacientes; ser locais e acessíveis ao paciente; ter intervenções focadas nas 

incapacidades além dos sintomas, visando à emancipação do paciente; oferecer tratamentos 

específicos para o diagnóstico e as necessidades específicas de cada paciente, sendo 

ligados aos outros setores diferentes da saúde, como ocupacional e lazer; e oferecer 

cuidados ao paciente em sua residência, caso seja necessário. É importante que haja uma 

legislação vigente que normatize esses aspectos dos serviços. 

Alem disso, é relevante que haja participação do paciente no seu tratamento. O 

serviço deve ser capaz de fornecer, ao paciente, para que ocorra um melhor prognóstico, 

um diagnóstico correto e uma intervenção precoce. A parceria com a família, o 

envolvimento da comunidade e a integração nos cuidados primários de saúde são também 

fundamentais para um melhor resultado, segundo a OMS (2001). Dessa forma, é 

importante, ao se avaliarem os serviços de saúde mental, medir aspectos relacionados aos 

pacientes, seus familiares e seus profissionais. Além de medidas específicas, como redução 

de sintomas e número de re-hospitalizações, outras medidas mais amplas, como satisfação 
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dos pacientes, familiares e profissionais, qualidade de vida dos pacientes e sobrecarga dos 

familiares e dos profissionais, são indicadores para avaliar a qualidade dos serviços.  

A satisfação é definida principalmente em função das experiências e do background 

dos indivíduos. Os principais modelos adotados na conceituação da satisfação são as 

abordagens da expectativa, segundo as quais o julgamento do paciente está relacionado 

com o tratamento recebido e com o processo de se tornar usuário: na sua avaliação do 

serviço, ele compara suas expectativas com as suas experiências com os serviços. A 

satisfação pode influenciar a eficácia do tratamento, além da procura do tratamento pelo 

paciente, a adesão ao tratamento e os comportamentos reativos do paciente. Esses 

comportamentos se referem a: fazer recomendações em relação ao serviço, registrar 

queixas formalmente e mudar de serviço, assim como de médico ou de plano de saúde 

(Ruggeri, 1994). 

Outra medida que deve ser utilizada para avaliar os serviços é a qualidade de vida. 

Na saúde mental, esse conceito se refere aos efeitos do transtorno psiquiátrico nas várias 

dimensões da vida do sujeito, afetando, por exemplo, suas habilidades cognitivas, motoras 

e interpessoais (Mercier & Corten, 1994). Essa medida pode ser utilizada para comparação 

entre diferentes tipos de serviços e para determinar a eficácia de novos medicamentos, 

tendo em vista que a nova geração de medicamentos possui menos efeitos colaterais e 

custos financeiros mais elevados quando comparada com os antigos. No manejo clínico, a 

medida de qualidade de vida pode indicar quais áreas da vida do paciente precisam de 

atenção (Awad & Voruganti, 2000). A qualidade de vida pode influenciar a adesão ao 

tratamento medicamentoso, tendo em vista que o paciente avalia o impacto do 

medicamento em sua vida, com base em custos e benefícios e em experiências passadas ou 

expectativas com relação aos efeitos do medicamento (Mercier & Corten, 1994).  

Quanto às medidas de sobrecarga do profissional e dos familiares, a primeira foi 

descrita anteriormente. A sobrecarga dos familiares será descrita posteriormente, por ser 

considerada o foco deste trabalho. 

 

Experiência dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos 

 

A partir da mudança do foco do tratamento para os serviços na comunidade, as 

novas explicações biológicas para a ocorrência dos transtornos psiquiátricos se tornaram 

mais evidentes. Aos poucos, a família, principalmente as mães dos pacientes, deixou de ser 
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responsabilizada pela ocorrência do transtorno psiquiátrico. Durante esse processo, a 

família deixou de ser excluída das decisões do tratamento e passou a ser vista como aliada 

pelos profissionais de saúde mental (Ribeiro, Martins, & Oliveira, 2009; Colvero, Ide, & 

Rolim, 2004; Tessler & Gamache, 2000). 

Parsons e Fox (1952) descreveram que a família nuclear moderna americana possui 

vulnerabilidades, tais como tamanho pequeno, tendência ao isolamento e de segregação de 

outras instituições sociais, além da intensidade emocional e do nível elevado de demandas 

afetivas, do individualismo e da independência. Segundo Tessler e Gamache (2000), essa 

família nuclear tem sido substituída pela pós-moderna, que possui obrigações menos 

rígidas e menos expectativas em oferecer cuidados aos seus membros doentes. Paralelo a 

isso, ocorre o retorno das responsabilidades com o cuidado, que pertenciam às instituições 

e aos profissionais, para as famílias. Os familiares experimentam, assim, cada vez mais 

dificuldades no cuidado do paciente ao longo prazo. 

Apesar de a maioria das pessoas não estar preparada para organizar suas vidas em 

função de um parente adoecido, alguns familiares aceitam o papel de cuidador, 

representando o paciente, oferecendo abrigo, supervisionando os seus comportamentos 

problemáticos, dando apoio emocional e auxiliando nas atividades do dia a dia dos 

familiares (Bessa & Waidman, 2013; Tessler & Gamache, 2000). Tessler e Gamache 

(2000) listaram oito áreas que compõem o cuidado no dia a dia, sendo elas: administração 

do dinheiro do paciente, auxílio com transporte, administração do tempo, ajuda com 

medicação, realização de tarefas domésticas e ajuda nas compras, na higiene pessoal e no 

preparo das refeições do paciente. Outros familiares possuem perfis diferentes, 

envolvendo-se menos, e entendem que o sistema formal de cuidados é a melhor indicação 

para que o paciente obtenha a independência possível de ser alcançada. Assim, uns 

familiares se envolvem inicialmente mais do que os outros (Tessler & Gamache, 2000). 

Quando não havia recursos terapêuticos na comunidade ou os pacientes se 

recusavam a fazer uso deles, as necessidades de cuidado e de supervisão aos pacientes se 

tornaram um papel árduo para o familiar. Conforme Tessler e Gamache (2000), grupos de 

defesa dos pacientes psiquiátricos argumentaram que o transtorno psiquiátrico pode gerar 

uma enorme carga para o familiar. Na ausência de serviços na comunidade, o familiar 

assume o cuidado que antes era realizado por equipes de profissionais que se revezavam 

em turnos de oito horas, oferecendo cuidado 24 horas por dia. Mesmo que haja o sistema 

formal de cuidado com base na comunidade, são os familiares que realizam o cuidado 
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informal cotidiano, que é tão importante quanto o formal (Ribeiro, Martins, & Oliveira, 

2009; Tessler & Gamache, 2000). Tessler e Gamache (2000) enfatizaram que a sobrecarga 

dos familiares se refere à presença do transtorno psiquiátrico na família, e não à pessoa 

diagnosticada. 

Segundo Tessler e Gamache (2000), muitos familiares encontraram, como forma de 

se fortalecer, a formação de grupos de autoajuda por meio de associações de familiares. 

Esses grupos fornecem informações sobre o transtorno psiquiátrico, incentivam o uso e 

estratégias de enfrentamento eficientes, oferecem ajuda mútua e procuram ser ouvidos 

pelos legisladores.  

  Os familiares passam por diferentes etapas ao se adaptar ao transtorno psiquiátrico 

na família. Embora o processo de adaptação varie em cada família, segundo Tessler e 

Gamache (2000), elas podem ser resumidas em três fases principais, descritas a seguir. Na 

primeira fase, correspondente ao início do aparecimento do transtorno psiquiátrico, ocorre 

a incerteza dos familiares quanto ao diagnóstico e, com isso, a negação da doença. Na 

segunda fase, os familiares decidem procurar por cuidados médicos e adquirem confiança 

tanto na eficácia do tratamento quantos nos profissionais. Acreditam, ainda, que haverá 

cura para o transtorno psiquiátrico. Na terceira fase, há a percepção de que a cura não 

acontecerá rapidamente, sendo muito provavelmente inexistente e que o paciente irá 

precisar de cuidado permanente. Ocorre, assim, uma perda da confiança nos profissionais e 

um aumento da crença da capacidade da própria família com base na experiência de cuidar 

das crises e na preocupação com o futuro dos pacientes (Tessler & Gamache, 2000). 

 Para Tessler e Gamache (2000), a sobrecarga ocorre porque falta sincronia entre a 

tarefa de cuidar do paciente e o ciclo familiar normal, no qual é esperado que a pessoa 

adulta seja independente e não necessite mais de cuidados dos seus familiares. Os 

transtornos psiquiátricos graves e persistentes podem interromper o curso de vida normal 

do paciente, consistindo em obstáculo para a vida independente, podendo reduzir as 

possibilidades de emprego, impedir a capacidade de autocuidado do paciente e diminuir a 

capacidade de relacionamentos interpessoais, necessitando da ajuda de outra pessoa 

(Ribeiro, Martins & Oliveira, 2009; Tessler & Gamache, 2000). Nos EUA, cerca de um 

terço dos pacientes vivem com suas famílias (Tessler & Gamache, 2000). Esses mesmos 

autores encontraram, em seu estudo, que 17% dos pacientes residiam com o familiar. No 

Brasil, um estudo encontrou que 89,30% dos pacientes de uma amostra residiam com a sua 

família (Bandeira & Dorvil, 1996), sendo que em outro estudo esse número foi 84% 



 

 

 

 

41

(Barroso, Bandeira, & Nascimento, 2007). O familiar possui, assim, um duplo papel: 

provedor do lar e cuidador informal do paciente, o que pode gerar elevada sobrecarga 

(Tessler & Gamache, 2000). 

 A sobrecarga está associada, também, aos comportamentos problemáticos dos 

pacientes (Silva & Sadigursky 2008; Maurin & Boyd, 1990). Tessler e Gamache (2000) 

citam os seguintes comportamentos: alucinações, procura por atenção, roubo, 

comportamento sexual inadequado, demandas ilógicas, distúrbios durante a noite, ameaças 

ou tentativas de suicídio, abuso de álcool e outros drogas, comportamentos ameaçadores ou 

violentos e abusos verbais e físicos. Bandeira e Barroso (2005) citam, ainda, outros 

comportamentos problemáticos dos pacientes com os quais os familiares precisam lidar, 

tais como: mudanças de humor, falta de motivação, isolamento, decisões impulsivas, 

labilidade emocional e crises de raiva, dependência excessiva, falta de habilidades 

interpessoais e incapacidade para manter um emprego. 

 Podem ocorrer, ainda, consequências financeiras para a família, uma vez que o 

paciente pode ser impossibilitado de trabalhar. Além disso, o familiar pode ser obrigado a 

reduzir sua jornada de trabalho ou abandonar o emprego para cuidar do paciente. Pode 

existir, ainda, gastos com o tratamento psiquiátrico e, em muitos casos, uma inabilidade do 

paciente em controlar seu dinheiro decorrente do transtorno psiquiátrico (Ribeiro, Martins 

& Oliveira, 2009; Silva & Sadigursky, 2008; Tessler & Gamache, 2000). 

 Outro aspecto do cuidado se refere à preocupação do familiar com o paciente, 

mesmo quando ele não mora com o paciente, podendo ter consequência sobre a saúde 

mental do familiar. Muitos familiares têm sentimento de perda e de sofrimento comparável 

ao luto (Silva & Sadigursky, 2008). Sentem, ainda, estresse decorrente do papel de 

cuidador (Tessler & Gamache, 2000). Saunders (2003), em sua revisão de literatura, 

destaca a elevada prevalência de transtornos de ansiedade e depressão em familiares de 

pacientes psiquiátricos. 

Além disso, o transtorno psiquiátrico muda o comportamento do paciente, o que 

pode afetar o relacionamento entre o paciente e o familiar. Há uma diminuição da 

reciprocidade, o que coloca o relacionamento em risco, com uma dificuldade do familiar 

em manter sentimentos positivos em relação ao paciente (Silva & Sadigursky, 2008; 

Tessler & Gamache, 2000). O transtorno psiquiátrico pode afetar, ainda, os 

relacionamentos conjugais. Se houver uma quebra da reciprocidade, um esposo pode ser 

forçado a realizar todas as tarefas que antes eram divididas, o que pode ocasionar em um 
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relacionamento interpessoal desequilibrado e, consequentemente, resultar em separação ou 

divórcio (Tessler & Gamache, 2000). 

Segundo Tessler e Gamache (2000), desde os anos 1980, a sobrecarga dos 

familiares é considerada uma importante área de estudo. A sobrecarga tem sido incluída 

como uma das medidas utilizadas para avaliação da eficácia de novos medicamentos 

(Perlick et al., 2010). 

 Entretanto, cuidar de um paciente pode trazer, também, recompensas para o 

familiar. Por exemplo, o paciente pode auxiliá-lo nas tarefas do dia a dia. Muitos familiares 

relatam apreciar a companhia do paciente, sentir orgulho e felicidade por terem um 

relacionamento com o paciente e considerar o paciente como uma parte importante de sua 

vida. Alguns acreditam, ainda, que cuidar do paciente pode contribuir para seu crescimento 

pessoal. Pode haver consequências positivas também para o paciente. Tessler e Gamache 

(2000) relataram um estudo em que o paciente, quando auxiliava com pequenas tarefas do 

dia a dia, tinha probabilidade maior de permanecer fora do hospital. 

 

Conceituação e modelo teórico da sobrecarga 

 

 Ao cuidar do paciente psiquiátrico, o familiar passa por modificações em diversas 

áreas de sua vida, como na rotina diária, no lazer, no trabalho e em sua vida social e 

financeira. O conceito de sobrecarga se refere ao impacto negativo do papel de cuidador na 

vida do familiar. Envolve consequências concretas e emocionais, possuindo, portanto, duas 

dimensões: objetiva e subjetiva (Maurin & Boyd, 1990; Tessler & Gamache, 2000). 

A dimensão objetiva da sobrecarga se refere às consequências concretas e 

observáveis, decorrentes do papel de cuidador de um paciente psiquiátrico, como as 

alterações da rotina diária, a frequência de tarefas cotidianas realizadas ao cuidar do 

paciente, a supervisão de seus comportamentos problemáticos, as interrupções na vida 

social e profissional dos familiares e as suas perdas financeiras. A sobrecarga subjetiva 

envolve a reação emocional do familiar sobre o papel de cuidador. Essa dimensão inclui o 

sentimento de incômodo do familiar ao realizar as tarefas de assistência na vida cotidiana e 

ao supervisionar os comportamentos problemáticos do paciente e as preocupações do 

familiar com o futuro, a saúde, a segurança e o tratamento do paciente. 

A partir dos resultados das pesquisas em relação à sobrecarga, Maurin e Boyd 

(1990) elaboraram um modelo teórico explicativo da sobrecarga dos familiares cuidadores 
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de pacientes psiquiátricos. Esse modelo, como pode ser observado na Figura 1, associa os 

fatores preditores ao grau de sobrecarga subjetiva por meio de três níveis de variáveis: as 

variáveis antecedentes, a sobrecarga objetiva e os fatores mediadores. 

As variáveis antecedentes caracterizam o transtorno psiquiátrico. São elas: o 

diagnóstico do paciente, o seu nível de autonomia, a sua sintomatologia, o tipo de 

tratamento que recebe e o tipo da residência em que o paciente mora. Essas variáveis 

determinam a sobrecarga objetiva, ou seja, a frequência da supervisão aos comportamentos 

problemáticos do paciente, da assistência às tarefas cotidianas e das mudanças da vida 

profissional e pessoal dos familiares. As variáveis antecedentes, juntamente com a 

sobrecarga objetiva, determinam o grau de sobrecarga subjetiva do familiar. 
 

 
Figura 1 – Modelo teórico da sobrecarga de Maurin e Boyd (1990) que relaciona o transtorno 
psiquiátrico e a experiência de sobrecarga do familiar cuidador 

 

O grau de sobrecarga subjetiva pode ser modificado, também, em função das 

variáveis moduladoras. Se o familiar possuir um bom relacionamento com o paciente, fizer 

uso de estratégias de enfrentamento adequadas e puder contar com um suporte social, ele 

pode apresentar um grau de sobrecarga subjetiva menor. Outros eventos da vida e a 

situação socioeconômica do familiar também podem aumentar ou diminuir o grau de 

sobrecarga subjetiva. 
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Fatores associados à sobrecarga 

 

Os fatores associados ao grau de sobrecarga dos familiares têm sido estudados há 

algumas décadas, principalmente no contexto internacional. Seguem os principais 

resultados relatados em revisões de literatura e em pesquisas publicadas em periódicos 

científicos. 

As categorias de variáveis mais estudadas em relação à sobrecarga foram as 

características clinicas dos pacientes, as características sociodemográficas dos pacientes e 

familiares, as condições de vida dos familiares e variáveis relacionadas aos serviços de 

saúde mental. Dentre as características clínicas dos pacientes, os comportamentos 

problemáticos dos pacientes constituem uma das variáveis mais citadas como fator preditor 

da sobrecarga dos familiares (Maurin & Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Rose, 1996; 

Bandeira & Barroso, 2005; Barroso, Bandeira & Nascimento, 2009; Bandeira, Tostes, 

Santos, Lima & Oliveira, 2014). A gravidade da sintomatologia também tem sido 

frequentemente associada ao grau de sobrecarga (Maurin e Boyd, 1990; Loukissa, 1995; 

Rose, 1996; Bandeira e Barroso, 2005; Awad & Voruganti, 2008; Lloyd et al., 2013). No 

que se refere ao tipo de sintomas, nos estudos revisados por Maurin e Boyd (1990), houve 

destaque para os sintomas negativos dos pacientes (por exemplo, a apatia), 

comparativamente aos sintomas positivos (por exemplo, alucinações). No entanto, na 

revisão de Awad e Voruganti (2008), não havia um consenso referente ao tipo de 

sintomatologia que estaria mais associado à sobrecarga. Alguns estudos encontraram, 

ainda, que a sobrecarga estava associada aos seguintes fatores: a presença de doença física 

crônica no paciente (Hastrup, Berg & Gyrd-Hansen, 2011), seu baixo nível de autonomia e 

funcionamento (Maurin & Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Bandeira & Barroso, 2005; 

Hanzawa et al., 2010), ao maior número de hospitalizações prévias dos pacientes (Rose, 

1996) e à não adesão do paciente à medicação (Bandeira & Barroso, 2005).  

Outra variável clínica investigada consiste no diagnóstico do paciente. Na revisão 

de literatura realizada por Bandeira e Barroso (2005), não houve consenso sobre a relação 

desta variável com a sobrecarga. No estudo brasileiro realizado por Nolasco, Bandeira, 

Oliveira e Vidal (2014), comparando dois grupos de cuidadores de pacientes, com 

depressão e com esquizofrenia, os resultados foram parciais. Para os escores globais de 

sobrecarga, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, mas para 
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domínios específicos da sobrecarga, houve diferenças no grau de sobrecarga. Os familiares 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia se sentiam mais sobrecarregados com relação à 

frequência da assistência prestada aos pacientes na vida cotidiana e ao sentimento de peso 

financeiro. Os cuidadores de pacientes com depressão se sentiam mais sobrecarregados 

com a tarefa de supervisionarem os comportamentos autoagressivos, eram mais 

preocupados com a vida social dos pacientes e tinham mais sentimento de incômodo ao 

realizar algumas tarefas de assistência cotidiana. 

No que se refere às variáveis sociodemográficas dos pacientes, foram encontrados 

alguns fatores associados. A sobrecarga dos familiares era mais elevada quando o grau de 

escolaridade do paciente era mais baixo (Bandeira & Barroso, 2005), quando o paciente 

era do sexo masculino (Awad & Voruganti, 2005; Panayiotopoulos, Pavlakis & Apostolou, 

2013), mais jovem e quando estava desempregado (Igberase, Morakinyo, Lawani, James & 

Omoaregba, 2012).  

Com relação às variáveis sociodemográficas dos familiares, o grau de sobrecarga 

foi associado às seguintes variáveis: baixo grau de escolaridade (Bandeira & Barroso, 

2005), estado civil casado (Gonçalves-Pereira et al., 2013), ter emprego (Barroso et al., 

2009; Hastrup et al., 2011; Tan et al., 2012), ser mais velho (Tan et al., 2012), possuir 

filhos e ter renda baixa (Barroso et al., 2009). Com relação ao sexo do cuidador, os estudos 

revisados por Awad e Voruganti (2008) encontraram que, em geral, as mulheres se sentem 

mais sobrecarregadas do que os homens. Nos estudos revisados por Maurin e Boyd (1990), 

não houve um consenso se o sexo do cuidador estava associado ao grau de sobrecarga. No 

estudo brasileiro realizado por Batista, Bandeira, Quaglia, Oliveira e Alburquerque (2013), 

comparando cuidadores do sexo masculino e feminino, houve diferença significativa entre 

os grupos. As mulheres se sentiam mais sobrecarregadas, principalmente com relação à 

freqüência das tarefas de assistência cotidiana ao paciente e ao impacto do papel de 

cuidador na sua vida social e profissional. Os homens sentiram mais impacto do que as 

mulheres com relação ao aspecto financeiro envolvido no papel de cuidador.  

Outra variável sociodemográfica dos familiares estudada nas pesquisas consiste no 

grau de parentesco entre o familiar e o paciente. Nos estudos revisados por Maurin e Boyd 

(1990), não houve consenso sobre a relação entre o parentesco e o grau de sobrecarga dos 

cuidadores. No estudo realizado por Hastrup et al. (2011), a sobrecarga era maior quando 

os familiares eram esposos ou filhos dos pacientes. No contexto brasileiro, Bandeira et al. 

(2014) encontraram que a sobrecarga era mais elevada quando os familiares eram pais ou 
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mães dos pacientes. Esta variável foi estudada, também, por Albuquerque, Cintra e 

Bandeira (2010), por meio da comparação de três grupos de familiares: pais, cônjuges e 

irmãos. As autoras encontraram que os pais eram mais sobrecarregados do que os irmãos 

com relação à frequência de assistência no preparo de refeições e na ocupação do tempo. 

Os pais também apresentaram maior grau de sobrecarga do que os irmãos, no que se refere 

ao sentimento de incômodo com os gastos feitos com o paciente e a tarefa de ajudar os 

pacientes a fazer compras. A frequência de supervisão dos comportamentos agressivos do 

paciente era também maior para os pais, quando comparados com os cônjuges. Os 

cônjuges eram mais sobrecarregados financeiramente comparativamente aos irmãos dos 

pacientes.  

As variáveis referentes à etnia apresentaram resultados contraditórios quando 

relacionadas ao grau de sobrecarga dos familiares. Nos estudos revisados por Awad e 

Voruganti, (2008), as famílias americanas negras apresentaram menor grau de sobrecarga 

do que as famílias brancas, pois estas tendiam a ter mais atitudes de rejeição com os 

pacientes. A relação entre etnia e o grau de sobrecarga foi analisada também por três 

estudos recentes. Caqueo-Uríza, Gutiérrez-Maldonado, Ferrer-García e Darrigrande-

Molina (2012) compararam o grau de sobrecarga de 45 cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia, no Chile, e encontraram que os familiares da etnia Aimará apresentavam 

maior sobrecarga do que aqueles que pertenciam ao grupo de familiares não aimarás. 

Lloyd et al. (2011), ao compararem cuidadores de pacientes com esquizofrenia de etnias 

branca e indiana, na Inglaterra, não encontraram diferença significativa entre os escores 

globais de sobrecarga desses dois grupos de familiares. No entanto, os familiares brancos 

eram mais afetados com os sintomas positivos dos pacientes, tais como falar muito alto ou 

usar linguagem abusiva. Hanzawa et al. (2010), ao compararem a sobrecarga de familiares 

de pacientes com esquizofrenia, japoneses e sul-coreanos, também não encontraram 

diferença significativa entre os dois países.  

Outras variáveis investigadas se referem às condições de vida dos familiares e dos 

pacientes. Nos estudos encontrados, a sobrecarga era mais elevada quando o familiar 

residia com o paciente (Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996; Hastrup et al., 2011), passava 

mais tempo diariamente com o paciente (Bandeira & Barroso, 2005; Hastrup et al., 2011), 

tinha crianças morando na casa (Maurin & Boyd, 1990; Barroso et al., 2009), não tinha 

atividades de lazer externo (Bandeira et al., 2014), realizava poucas atividades religiosas, o 

familiar não tinha lazer dentro de casa, utilizava menos frequentemente estratégias de 
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enfrentamento, sentia alívio com o uso de estratégias de enfrentamento e não admitia 

publicamente que cuidava de um paciente psiquiátrico (Barroso et al., 2009). Além disso, 

Loukissa (1995) apontou que os familiares com menor grau de sobrecarga realizavam mais 

frequentemente atividades, tais como ler livros de autoajuda e buscar informações.  

Com relação à duração do papel de cuidador, foram encontrados apenas dois 

estudos que investigaram sua relação com a sobrecarga e os resultados foram 

contraditórios. Hastrup et al., (2011) encontraram que a sobrecarga era mais elevada 

quando os familiares cuidavam do paciente há menos de três anos, comparativamente a 

familiares que cuidavam de pacientes há mais de três anos. Por outro lado, no estudo de 

Tan et al. (2012), realizado em Singapura com pacientes com esquizofrenia, a sobrecarga 

era maior quando o familiar cuidava há mais tempo do paciente. Esta contradição talvez se 

explique pela presença de outras variáveis diferenciando os grupos, tais como a gravidade 

da sintomatologia dos pacientes, a presença de co-morbidades ou doenças físicas, a adesão 

dos pacientes ao medicamento, o suporte social recebido pelos familiares, dentre outros. 

O apoio social foi outro preditor da sobrecarga citado por alguns estudos. No estudo 

de Aschbrenner, Greenberg, Allen e Seltzer (2010), realizado nos EUA, os familiares que 

relataram sentir menor sobrecarga eram aqueles que participavam de algum grupo de 

ajuda. Os estudos revisados por Loukissa (1995) encontraram também que a sobrecarga era 

menor quando os familiares possuíam suporte social ou participavam de grupos 

educacionais, com treino de habilidades interpessoais ou treino de estratégias de 

enfrentamento. Moller-Leimkuhler e Wiesheu (2012), em um estudo com 102 familiares 

alemãs de pacientes com esquizofrenia, também encontraram relação entre apoio social e 

sobrecarga, pois os familiares com menos apoio social tinham maior grau de sobrecarga. 

Por outro lado, o estudo realizado por Gonçalves-Pereira et al. (2013) encontrou resultados 

contraditórios aos das pesquisas citadas acima. Este estudo, com cuidadores de pacientes 

portugueses com esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou transtorno delirante, 

encontrou que os familiares mais sobrecarregados utilizavam uma rede mais ampla de 

suporte social.  

A qualidade da relação do familiar com o paciente foi uma outra variável 

relacionada ao grau de sobrecarga. Os familiares mais sobrecarregados não tinham 

sentimentos positivos em relação ao paciente (Barroso et al., 2009), já se sentiram doentes 

por cuidar do paciente (Bandeira et al., 2014) e apresentavam mais sentimentos de perda 

(Bandeira & Barroso, 2005), culpa (Loukissa, 1995), angústia (Lloyd et al., 2013) e 
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sentimentos de ansiedade e raiva (Loukissa, 1995). Nos estudos de Bandeira et al. (2014), 

de Hjarthag, Helldin, Olsson e Norlander (2012) e de Lauber, Eichenberger, Luginbuhl, 

Keller e Rossler (2003), os familiares considerarem sua relação com o paciente ruim ou 

muito ruim e a presença de problemas de relacionamento com ele foram preditores de 

maior sobrecarga. A sobrecarga era mais elevada, ainda, quando havia a percepção, pelo 

familiar, de que o paciente poderia controlar os seus sintomas se assim o desejasse 

(Bandeira & Barroso, 2005). 

Variáveis relacionadas aos serviços de saúde mental também foram investigadas 

nos estudos sobre sobrecarga dos familiares. Nos estudos revisados por Loukissa (1995), a 

sobrecarga era mais elevada quando o familiar possuía alguma dificuldade em entrar em 

contato com o serviço de saúde mental ou em buscar serviços adequados para o paciente. 

Nos estudos revisados por Bandeira e Barroso (2005), as dificuldades com o serviço de 

saúde mental também estavam associadas à sobrecarga. O grau de sobrecarga era mais 

elevado quando havia falta de apoio profissional para o familiar (Rose, 1996; Bandeira & 

Barroso, 2005) e falta de informações sobre o transtorno psiquiátrico (Rose, 1996; Barroso 

et al., 2009). 

 

Estratégias de enfrentamento: fator modulador da sobrecarga 

  

Conforme o modelo teórico da sobrecarga proposto por Maurin e Boyd (1990), um 

fator destacado como modulador da sobrecarga do familiar é a capacidade de 

enfrentamento da situação. Estratégias de enfrentamento (coping) constituem um conjunto 

de comportamentos apresentados pelas pessoas para se adaptarem a estressores específicos 

(Antoniazzi, Dell’Aglio, & Bandeira, 1998). Esse conceito tem sido estudado desde o 

início do século XX e há uma grande diversidade de modelos teóricos explicativos e de 

tipologias. Antoniazzi et al. (1998), ao revisarem a evolução do conceito, descreveram três 

momentos principais da pesquisa do coping. No primeiro momento, as estratégias de 

enfrentamento eram consideradas estáveis e relacionadas aos mecanismos de defesa das 

pessoas, sendo utilizadas para lidar com conflitos sexuais e agressivos, além de eventos 

externos e ambientais. As estratégias eram classificadas em um continuum variando de 

imatura até adaptativa. Ainda nesse período, as estratégias de enfrentamento foram 

diferenciadas dos mecanismos de defesa. Em um segundo momento, houve maior ênfase 

no estudo do processo de interação entre a pessoa e o ambiente, com destaque para os 



 

 

 

 

49

determinantes cognitivos e situacionais do comportamento de enfrentamento. Como os 

fatores situacionais não explicavam toda a variação de utilização das estratégias de 

enfrentamento, o terceiro momento, atual, tem focado no estudo da relação entre coping e 

personalidade. Há um aumento de interesse pelo estudo dos traços de personalidade, tendo 

sido encontrado que otimismo, rigidez, autoestima e lócus de controle se relacionam às 

estratégias de enfrentamento. 

Estratégias de enfrentamento (coping) foram definidas como os esforços cognitivos 

e comportamentais de uma pessoa para administrar, ou seja, reduzir, minimizar, aumentar, 

controlar ou tolerar as demandas externas e/ou internas que são avaliadas como 

desgastantes ou que excedem os seus recursos (Folkman & Lazarus, 1980; Lazarus & 

Folkman, 1984). Lazarus e Folkman (1984) destacaram que as estratégias de 

enfrentamento possuem diferentes funções, podendo ou não ser eficazes de acordo com a 

situação estressora. Portanto, não podem ser consideradas intrisicamente como boas ou 

más, adaptativas ou não, pois isso depende do tipo de estressor e dos recursos que estavam 

disponíveis na situação. As estratégias de enfrentamento devem, dessa forma, ser 

classificadas de acordo com a sua função, e não com seus resultados. 

 De acordo com o referencial teórico adotado, as estratégias podem ser definidas de 

diferentes maneiras, contemplando dois grupos de funções principais: estratégias com foco 

na emoção e estratégias com foco no problema. O primeiro grupo se refere a estratégias 

cuja função é regular as emoções relacionadas ao problema, tais como: evitação, atenção 

seletiva, distanciamento, pensamento fantasioso (Lazarus & Folkman, 1984), fazer uso de 

substâncias como cigarros, assistir a um programa de TV e fazer atividade física, dentre 

outras (Antoniazzi, Dell’aglio, & Bandeira, 1998). O segundo grupo, com foco no 

problema, tem como função administrar ou modificar a situação estressora e inclui 

estratégias, tais como: busca de soluções alternativas para o problema, mudanças 

motivacionais ou cognitivas (ex.: diminuir o nível de aspiração) e busca de formas 

alternativas de gratificação ou aprendizagem de novas habilidades e procedimentos, dentre 

outras. Esses dois grupos de estratégias podem ser usados simultaneamente, o que pode 

facilitar ou dificultar sua eficácia. A pessoa escolhe qual tipo de estratégia utilizará a partir 

de uma avaliação primária (dos riscos envolvidos na situação estressora) ou avaliação 

secundária (dos recursos disponíveis para atuar na situação estressora). De uma forma 

geral, as estratégias com foco na emoção têm maior probabilidade de ocorrer quando o 
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problema é avaliado como imutável, enquanto a estratégia com foco no problema quando a 

situação é percebida como modificável ou administrável (Lazarus & Folkman, 1984). 

Outros dois importantes tipos de estratégias de enfrentamento são descritos na 

literatura. O primeiro consiste na estratégia focalizada nas relações interpessoais, na qual o 

indivíduo busca construir uma rede de suporte social. O indivíduo procura, dessa forma, o 

apoio das pessoas de seu círculo social para enfrentar a situação estressora (Antoniazzi et 

al., 1998). O segundo tipo de estratégia, descrito por Panzini e Bandeira (2007), consiste 

em práticas religiosas ou na utilização de crenças espirituais com o objetivo de administrar 

o problema ou amenizar as consequências emocionais. 

Antoniazzi et al. (1998) destacaram a necessidade de diferenciar dois conceitos 

distintos: estilos e estratégias de coping. O primeiro é mais relacionado às características 

de personalidade e pode influenciar a escolha da estratégia a ser utilizada pelo sujeito. Por 

outro lado, as estratégias de enfrentamento são ações cognitivas ou comportamentos 

emitidos pelas pessoas para lidar com a situação estressora. Os estilos de coping são 

considerados como a tendência da pessoa em utilizar uma mesma estratégia diante das 

situações estressoras. Traços de personalidade têm sido relacionados com os estilos de 

coping, tais como os traços de: monitorador e desatento, repressor e sensível, passivo e 

ativo, aproximação e esquiva ou pró-social e antissocial, dentre outros. Esses estilos 

possuem diversas semelhanças entre si. No estilo monitorador, o indivíduo está em 

constante estado de alerta, enquanto que no estilo desatento ele está sempre distraído, 

adiando a ação. No estilo ativo, o sujeito tende a se aproximar da situação estressora, 

enquanto no passivo ele tende a se afastar e evitar a situação. Esses dois estilos são 

paralelos à aproximação e à esquiva. Nos estilos pró-social e antissocial, os sujeitos 

procuram por ajuda de outras pessoas ou possuem atitudes agressivas diante das outras 

pessoas. 

 Diversos estudos têm investigado as estratégias de enfrentamento utilizadas por 

pacientes com doenças crônicas e graves tanto para saúde física (Seidl, Rossi, Viana, 

Meneses, & Meireles, 2005; Panzini & Bandeira, 2007) como para a saúde mental (Panzini 

& Bandeira, 2007). No estudo de Salgado, Rocha e Marques (2008), por exemplo, foi 

encontrado que coping pró-ativo e de planejamento estratégico e reflexivo, medidos pela 

escala Inventário de Coping Proactivo (Marques, Lemos & Greenglass, 2004), estavam 

significativamente relacionados com alguns domínios da qualidade de vida dos pacientes 

portugueses com esquizofrenia. Dessa forma, os pacientes com melhor qualidade de vida 
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tinham um maior grau de iniciativa, obtinham sucesso ao resolverem problemas, pensavam 

em alternativas realistas ou faziam um plano e o seguiam. Essas mesmas estratégias, junto 

com a procura por suporte emocional, estavam associadas com algumas dimensões de 

funcionalidade do paciente, medidas com Life Skills Profile (Rocha, Queirós, Aguiar, e 

Marques (2006). Além disso, Panzini e Bandeira (2007) descreveram que as estratégias de 

enfrentamento religiosas ou espirituais utilizadas pelos pacientes psiquiátricos têm sido 

relacionadas a um maior grau de satisfação com a vida, bem-estar, menor grau de 

ansiedade, abuso menor de substâncias químicas e otimismo, dentre outras medidas. 

 Com relação aos familiares de pacientes psiquiátricos, as estratégias de 

enfrentamento são importantes para modular o grau de sobrecarga subjetiva dos familiares 

cuidadores segundo o modelo de Maurin e Boyd (1990). Loukissa (1995) descreveu, em 

sua revisão, estudos que constataram a eficácia de programas de suporte familiar, em que 

houve treino de habilidades interpessoais e de estratégias de enfrentamento para lidar com 

os comportamentos problemáticos dos pacientes.  

 Muitos estudos apontaram as estratégias de enfrentamento mais utilizadas pelos 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. Scazufca e Kuipers (1999) encontraram, 

por meio da escala Ways of Coping Checklist (WCC) (Folkman & Lazarus, 1985) que as 

estratégias com foco no problema, busca por suporte social e esquiva eram as mais 

utilizadas pelos familiares ingleses de pacientes com esquizofrenia no momento da 

internação do paciente. Nove meses após a alta desses pacientes, essas estratégias 

continuaram sendo as mais utilizadas embora em menor número. Na amostra indiana 

pesquisada por Creado et al. (2006) e na amostra alemã do estudo de Bauer et al. (2012), as 

estratégias com foco no problema também foram as mais utilizadas, medidas pelas escalas 

The Mechanisms of Coping (MOC), versão modificada da Ways of Coping Scale (WCQ) 

de Lazarus e Folkman (1984), e a Freiburg Questionnaire on Coping with Illness (Muthny, 

1989), respectivamente. No estudo de Magliano et al. (1998a), realizado em cinco paises 

da Europa, utilizando a escala Family Coping Questionnaire (FCQ) (Magliano et al. 1996), 

foi encontrado que as estratégias de comunicação positiva com o paciente e de tentativa de 

envolvê-lo com a família e em atividades sociais foram as mais utilizadas nas amostras 

italiana, inglesa, grega e portuguesa. Na amostra alemã, as estratégias de comunicação 

positiva com o paciente foram as mais utilizadas juntamente com a estratégia de o familiar 

manter as suas atividades sociais. Após um ano, Magliano et al. (2000) reavaliaram a 

amostra, por meio do mesmo instrumento, e encontraram que somente o uso da estratégia 
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de coerção foi modificado, de forma significativa, durante esse período, diminuindo a sua 

utilização. No estudo de Moller-Leimkuhler (2006), com uma amostra alemã de cuidadores 

de pacientes com esquizofrenia ou depressão, observou-se que, após um ano da primeira 

hospitalização, houve a redução dos sintomas dos pacientes e os familiares passaram a 

utilizar menos estratégias de enfrentamento focadas no problema e na emoção, medidas 

pela versão alemã da WCC (Lazarus & Folkman, 1985). 

 Diversos estudos internacionais avaliaram a relação entre as estratégias de 

enfrentamento e o grau de sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, 

objeto do presente trabalho. Esses estudos serão descritos a seguir. 

 

Estudos sobre a relação entre sobrecarga e estratégias de enfrentamento 

  

 Conforme mencionado na introdução deste trabalho, há na literatura diversos 

estudos que investigaram a relação entre sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos e as estratégias utilizadas por eles. Devido ao grande número de pesquisas 

encontradas, 36 estudos, é inviável descrever cada um deles detalhadamente. Por isso, eles 

serão apresentados em uma tabela contendo suas principais características (Tabela 1). A 

seguir, será apresentada uma descrição comparativa de seus aspectos metodológicos. 

 Todos os 36 estudos foram realizados em contexto internacional, sendo 12 em 

países europeus, nove na América do Norte, um no Chile, um no Egito, nove na Índia e 

quatro em outros países asiáticos. Com relação ao tipo de estudo, a maioria consistiu de 

pesquisa correlacional de corte transversal, sendo que apenas sete adotaram uma 

metodologia longitudinal.  

 No que se refere ao tamanho da amostra, esta variou de 30 (Kung, 2003) a 596 

familiares de pacientes psiquiátricos (Patrick & Hayden, 1999). Quanto ao tipo de amostra, 

houve um predomínio de cuidadores do sexo feminino. De um total de 42 amostras, que 

participaram dos 36 estudos, quatro eram compostas somente por mulheres, 25 tinham uma 

maioria de mulheres e seis tinham aproximadamente metade da amostra de mulheres. 

Apenas seis amostras eram compostas por uma maioria de homens. Com relação ao grau 

de parentesco, observou-se um predomínio de mães ou pais de pacientes nas amostras. De 

um total de 42 amostras, quatro foram formadas somente por mães. As 38 amostras 

restantes eram formadas da seguinte forma: 17 tinham predomínio de mães ou pais em 

mais de 70% da amostra; em 11 amostras, a maioria era de mães/pais ou cônjuges em mais 
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de 60% da amostra; e seis eram compostas, em sua maioria, por cônjuges dos pacientes em 

mais de 60% da amostra. Em quatro estudos, não foi informado o tipo de parentesco da 

amostra. Essa composição de sexo e parentesco é congruente com os achados da literatura, 

nos quais a maioria dos cuidadores são mulheres e mães dos pacientes (Awad & 

Voruganti, 2008). 

 Quanto ao diagnóstico dos pacientes sob cuidados dos familiares, na maioria dos 

estudos (22), os familiares cuidavam de pacientes com diagnóstico exclusivo do espectro 

da esquizofrenia. Os demais estudos envolveram familiares cuidadores de pacientes com os 

seguintes diagnósticos: esquizofrenia e outros transtornos, tais como: de personalidade, de 

desenvolvimento ou de humor (dez estudos); somente transtorno bipolar (dois estudos); e 

ambos os diagnósticos de esquizofrenia e de transtorno do humor, porém analisados em 

dois subgrupos separados (dois estudos). Observa-se, assim, uma predominância do 

diagnóstico de esquizofrenia nos estudos em comparação aos de transtornos de humor. 

 Os instrumentos de medida variaram bastante entre os estudos. Para avaliar a 

sobrecarga, 15 instrumentos diferentes foram adotados, sendo que os mais utilizados, por 

15 dos 36 estudos, foram: Burden Assessment Schedule (BAS) (Thara, Padmavati, Kumar, 

& Srinivasan, 1998) e Family Burden Questionnaire (FBQ) (Pai & Kapur, 1981). Quanto à 

avaliação das estratégias de enfrentamento, foram utilizados 17 instrumentos diferentes. Os 

mais utilizados por 21 dos 36 estudos foram: WCQ (Lazarus & Folkman, 1984) e FCQ 

(Magliano et al., 1996). 

 Os resultados referentes às relações entre estratégias de enfrentamento e grau de 

sobrecarga subjetiva são difíceis de serem comparados devido à grande variabilidade de 

instrumentos utilizados pelos pesquisadores. Essa dificuldade se faz presente, 

principalmente, no caso da avaliação das estratégias de enfrentamento, pois, segundo 

Lazarus e Folkman (1984), elas podem ser agrupadas de acordo com a função ou o tipo. 

Existe uma ampla variedade de estratégias baseadas nos referenciais teóricos adotados, o 

que é refletido nas subescalas dos diferentes instrumentos.  

Ao se analisarem os resultados dos estudos, independentemente do instrumento 

utilizado, pode-se observar duas tendências. A primeira delas é que as estratégias de 

resignação e as de evitação estavam claramente associadas a um maior grau de sobrecarga 

dos familiares. A estratégia de resignação foi analisada em um total de 16 amostras e na 

grande maioria (11) ela estava associada a um maior grau de sobrecarga. Nas demais 

amostras, em duas não houve relação com a sobrecarga e em três ela estava associada ao 
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menor grau de sobrecarga. A utilização da estratégia de evitação foi analisada em um total 

de 30 amostras, sendo que na maioria delas (20) ela também estava associada a um maior 

grau de sobrecarga. Nas dez amostras restantes, em oito ela não estava relacionada com a 

sobrecarga e somente em duas amostras ela estava associada a um menor grau de 

sobrecarga. 

A segunda tendência dos resultados é que as demais estratégias avaliadas, na 

maioria das vezes, não apresentaram relação significativa com a sobrecarga dos familiares 

ou apresentaram resultados contraditórios. Esses resultados serão descritos a seguir. Com 

relação às estratégias com foco na emoção, observa-se que, em um total de nove amostras, 

na maioria delas (seis) não foi encontrada relação com a sobrecarga. Apenas em três 

amostras essa estratégia estava relacionada com maior grau de sobrecarga. A estratégia de 

busca por suporte social foi analisada em 17 amostras, sendo que na grande maioria (11) 

também não foi encontrada relação com a sobrecarga. Nas demais amostras (seis), 

observou-se uma relação significativa, porém com resultados contraditórios: em quatro, 

essa estratégia estava associada com um maior grau de sobrecarga e, em duas, com um 

menor grau de sobrecarga. 

As estratégias de abordagem ativa e de resolver problema se assemelham com 

relação à suas descrições e por isso foram analisadas em conjunto. Essas estratégias, por 

terem a função de modificar ou resolver o problema, podem ser consideradas como 

estratégias com foco no problema. Em um total de 14 amostras, na grande maioria (11) não 

foi encontrada relação dessas estratégias com a sobrecarga. Apenas em três amostras, elas 

estavam associadas com o menor grau de sobrecarga. As estratégias de práticas religiosas 

ou espirituais foram analisadas em um total de 18 amostras, sendo que na grande maioria 

(16) não foi encontrada relação com a sobrecarga. Somente em duas amostras, os 

familiares que utilizavam mais essa estratégia eram os mais sobrecarregados. A estratégia 

de conluio foi analisada em 13 amostras. Essa estratégia consiste, por exemplo, em fazer 

“vista grossa” à não adesão do paciente à medicação. Na grande maioria delas (12), não foi 

encontrada relação entre o comportamento de conluio e o grau de sobrecarga. Em somente 

uma amostra, foi encontrado que os familiares que utilizavam mais essa estratégia eram os 

mais sobrecarregados.  

Os resultados dos demais estudos sobre as últimas estratégias se mostraram ainda 

mais divididos, com quase metade da amostra se contrapondo à outra metade. Por 

exemplo, a estratégia de coerção foi analisada em um total de 15 amostras, sendo que em 
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um pouco mais da metade delas (oito) não foi encontrada relação com a sobrecarga, e nas 

demais (sete) foi observada uma relação significativa, porém com resultados 

contraditórios. Em cinco dessas amostras, essa estratégia estava relacionada com maior 

sobrecarga, enquanto que nas outras duas ela se relacionou com menor sobrecarga. A 

estratégia de uso de substância foi analisada por 12 amostras, sendo que em sete não foi 

encontrada relação com o grau de sobrecarga. Nas demais (cinco), observou-se que os 

familiares que faziam maior uso de substâncias eram os mais sobrecarregados. A estratégia 

com foco no problema foi avaliada em 14 amostras, sendo que em oito delas não houve 

relação com a sobrecarga e nas demais observou-se uma relação significativa, porém com 

resultados contraditórios. Em quatro amostras, essa estratégia estava relacionada ao maior 

grau de sobrecarga e, em duas, com o menor grau de sobrecarga. 

Portanto, duas tendências foram apontadas ao se compararem os resultados dos 

estudos. A primeira tendência dos resultados é que as estratégias avaliadas, na maioria das 

vezes, não apresentaram relação significativa com a sobrecarga dos familiares ou 

apresentaram resultados contraditórios. A segunda consiste na relação entre o uso das 

estratégias de resignação e evitação e o maior grau de sobrecarga. 

Além da contradição nos resultados dos estudos, observou-se, ainda, uma carência 

de pesquisas nacionais avaliando a relação entre as estratégias de enfrentamento dos 

familiares e seu grau de sobrecarga. Todos os 36 estudos encontrados foram realizados em 

contexto internacional. Há, portanto, a necessidade de desenvolver novos estudos sobre a 

relação dessas variáveis no contexto nacional, justificando a realização do presente 

trabalho.
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Tabela 1 
Estudos sobre a relação entre sobrecarga do familiar e as suas estratégias de enfrentamento 
Autores (ano)/  
local/ tipo de 
estudo 

Tamanho da amostra (N)/ 
diagnóstico/ parentesco/ 
gênero 

Instrumentos de medida: 1. Medida de 
sobrecarga; 2. Escala de estratégias de 
enfrentamento/ 3. Tipos de estratégias avaliadas 

Resultados de relação significativa entre estratégia e grau de 
sobrecarga subjetiva 

Bauer et al. 
(2012); 
Alemanha; 
seccional. 

N = 60; Esquizofrenia, 
transtornos de humor e de 
personalidade; Maioria 
cônjuge (35%) ou 
pais/mães (28,3%); 65% 
mulheres.  

1. Um item: qual tipo de sobrecarga surgiu para 
você devido à doença do seu familiar?; 2. Freiburg 
Questionnaire on Coping with Illness; 3. 
Estratégias depressivas, foco no problema 
(abordagem ativa), distração e construção de 
autoestima, religiosidade e busca por significado, 
trivialidade e pensamento fantasioso.  

Frequência maior de estratégias depressivas e menor de estratégias 
com foco no problema (abordagem ativa) foram preditoras da 
sobrecarga. 

Budd et al. 
(1998); Reino 
Unido; seccional. 

N = 59; Esquizofrenia; 
predomínio de pais/mães 
(80%); 71% mulheres. 

1. The Cost of Care Scale; 2. The Carer Coping 
Style Questionnaire; 3. Conluio, envolvimento 
emocional, resignação, coerção e crítica, 
superproteção, calorosa, construtiva, reafirmação e 
passividade. 

1. Frequência maior de utilização de conluio, envolvimento 
emocional, resignação, coerção, crítica e superproteção 
correlacionou com maior sobrecarga. 2. Frequência maior da 
“estratégia calorosa” correlacionou com menor sobrecarga; 3. Maior 
frequência de uso de coerção e crítica foram preditoras de 
sobrecarga. 

Chadda et al. 
(2007); Índia; 
longitudinal. 
 

N = 200; Esquizofrenia: n 
= 100, 51% mulheres; 
Transtorno bipolar: n = 
100, 42% mulheres; 75% 
eram pais/mães ou 
cônjuges. 

1. BAS; 2. WCQ; 3. Evitação, resolução de 
problema e busca por suporte social. 

1. Maior frequência de evitação estava relacionada com maior 
sobrecarga, para os dois grupos de cuidadores, na admissão e após 
três e seis meses; 2. Para o grupo de esquizofrenia, no 3º mês de 
acompanhamento, a maior sobrecarga correlacionou 
significativamente com menor frequência de uso de resolução do 
problema e, no 6º mês de acompanhamento, com menor frequência 
de procura por suporte social.  

Chakrabarti e Gill 
(2002); Índia; 
seccional. 

N = 58; Esquizofrenia e 
transtorno bipolar; 
Transtorno bipolar: n = 38, 
63% cônjuges, 45% 
mulheres; Amostra total: 
57% cônjuges, 50% 
mulheres. 

1. BAS; 2. FCQ; 3. Resignação, evitação, busca por 
informação, comunicação positiva, envolver o 
paciente em atividades sociais, busca por ajuda 
espiritual, manutenção de interesses sociais, 
coerção, conluio e uso de substâncias. 

1. Na amostra de transtorno bipolar, não foi encontrada relação entre 
sobrecarga e os diferentes tipos de estratégias; 2. Na amostra total 
(incluindo bipolar), a maior frequência de utilização das estratégias 
de resignação, evitação, busca por informação e uso de substâncias 
estava relacionada com maior sobrecarga. 
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Continuação da Tabela 1 
Autores (ano)/  
local/ tipo de 
estudo 

Tamanho da amostra (N)/ 
diagnóstico/ parentesco/ 
gênero 

Instrumentos de medida: 1. Medida de 
sobrecarga; 2. Escala de estratégias de 
enfrentamento/ 3. Tipos de estratégias avaliadas 

Resultados de relação significativa entre estratégia e grau de 
sobrecarga subjetiva 

Chandrasekaran 
et al. (2002); 
Índia; seccional. 

N = 44; Esquizofrenia; 
Predomínio de pais/mães 
(73%); 73% mulheres. 

1. Family Burden Interview Schedule (FBIS); 2. 
FCQ; 3. Resignação, busca por informação, 
comunicação positiva, manter interesse por 
atividades sociais, coerção, evitação e procurar 
envolver o paciente em atividades sociais. 

Frequência maior de resignação correlacionou significativamente 
com maior grau de sobrecarga. 

Creado et al. 
(2006); Índia; 
seccional. 

N = 100; Esquizofrenia; 
46% pais/mães e 31% 
cônjuges; 61% mulheres. 

1. BAS; 2.MOC, versão modificada da WCQ; 3. 
Foco no problema (expressar ação e resolver 
problemas) e foco na emoção (fuga/evitação, 
fatalismo e passividade). 

Frequência menor de uso das estratégias com foco no problema 
(expressar ação e resolver problemas) e maior das estratégias com 
foco na emoção (fuga/evitação, fatalismo e passividade) 
correlacionou com maior sobrecarga. 

Dyck et al. 
(1999); EUA; 
seccional. 

N = 70; Esquizofrenia e 
transtorno esquizoafetivo; 
77% pais/mães; 83% 
mulheres. 

1. FBIS; 2. WCQ; 3. Foco no problema, autoculpa, 
pensamento fantasioso, evitação, culpar outras 
pessoas e busca por suporte social, de perceber 
bênçãos na vida e de religiosidade. 

1. Frequência maior das estratégias com foco no problema, 
autoculpa, pensamento fantasioso, evitação e culpar outras pessoas 
correlacionou com maior sobrecarga; 2. Maior frequência de 
autoculpa foi preditora de maior sobrecarga. 

Gonçalves-Pereira 
et al. (2013); 
Portugal; 
seccional. 

N = 108; Transtornos do 
espectro da esquizofrenia; 
Predomínio de pais/mães 
(77%); 93% mulheres. 

1. Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ) -
European version; 2. FCQ; 3. Coerção, evitação, 
resignação, envolvimento do paciente em 
atividades sociais, uso de substâncias, conversar 
com amigos, buscar informações, comunicação 
positiva com o paciente, manter interesse em 
atividades sociais, conluio e buscar ajuda espiritual. 

1. Frequência maior de utilização de coerção, evitação, resignação, 
envolvimento do paciente em atividades sociais, uso de substâncias 
e conversar com amigos correlacionou com maior sobrecarga. 2. 
Frequência maior de utilização de envolver o paciente em atividades 
sociais ou coerção foi preditora de maior sobrecarga. 

Goossens et al. 
(2008); Holanda; 
seccional. 

N = 115; Transtorno 
bipolar; Predomínio de 
cônjuges (72%); 46% 
mulheres. 

1. IEQ; 2. Utrecht Coping List; 3. Reações paliativa 
e passiva, abordagem ativa, evitação, procura de 
suporte social, expressar emoções e pensamentos 
tranquilizadores. 

Maior frequência de utilização das estratégias de reações paliativa e 
passiva ao problema correlacionou com maior sobrecarga. 

Grandón et al. 
(2008); Chile; 
seccional. 

N = 101; Esquizofrenia; 
54% eram mães/pais dos 
pacientes; 80% mulheres. 

1. Family Burden Interview Schedule (FBIS)– Short 
Form; 2. FCQ; 3. Comunicação positiva, evitação e 
resignação e manutenção de interesses sociais.  

Frequência menor de manutenção do interesse em atividades sociais 
foi preditora de maior grau de sobrecarga. 
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Continuação da Tabela 1 
Autores (ano)/  
local/ tipo de 
estudo 

Tamanho da amostra (N)/ 
diagnóstico/ parentesco/ 
gênero 

Instrumentos de medida: 1. Medida de 
sobrecarga; 2. Escala de estratégias de 
enfrentamento/ 3. Tipos de estratégias avaliadas 

Resultados de relação significativa entre estratégia e grau de 
sobrecarga subjetiva 

Hanzawa et al. 
(2008); Japão; 
seccional. 

N = 57, Esquizofrenia; 
100% eram mães; 100% 
mulheres. 

1. Burden Interview (BI) versão japonesa reduzida; 
2. The 23-item FCQ; 3. Busca por informação, 
comunicação positiva, manter interesse em 
atividades sociais, coerção, evitação resignação e 
envolver paciente em atividades sociais. 

1. A frequência menor de manter interesse em atividades sociais, 
coerção, evitação e resignação correlacionou com maior sobrecarga; 
2. As estratégias de interesses sociais e resignação foram preditoras 
de maior sobrecarga. 

Hanzawa et al. 
(2010); Japão e 
Coreia do Sul; 
seccional. 

N = 191, n = 99 japoneses e 
n = 92 sul-coreanos; 
Esquizofrenia; 100% eram 
mães; 100% mulheres. 

1. BI versão japonesa reduzida; 2. The 23-item 
FCQ; 3. Busca por informação, comunicação 
positiva, manter interesse em atividades sociais, 
coerção, evitação, resignação e envolver paciente 
em atividades sociais. 

1. Nos dois países, menor frequência de manter interesse em 
atividades sociais, coerção, evitação e resignação correlacionou com 
maior escore de sobrecarga; 2. Foram preditores de sobrecarga, para 
a amostra japonesa, menor uso de coerção e resignação. 3. Para a 
amostra sul-coreana, menor uso de evitação, coerção e de manter 
interesse em atividades sociais foram preditoras de maior 
sobrecarga. 

Hassan et al. 
(2011); Egito; 
seccional. 

N = 100; Esquizofrenia; 
77% de parentesco 
consanguíneo de primeiro 
grau (pais/mães e filhos); 
75% eram mulheres. 

1. Caregiver Burden Self Report Questionnaire; 2. 
WCQ; 3. Confronto, distanciamento, autocontrole, 
busca de suporte social, aceitar a responsabilidade, 
evitação, planejar a resolução de problemas e 
reavaliação positiva. 

Não foram encontradas correlações significativas entre a sobrecarga 
e a utilização de diferentes tipos de estratégias. 

Hinrichsen e 
Lieberman 
(1999); EUA; 
seccional. 

N = 63.; Esquizofrenia ou 
transtorno esquizoafetivo. 
Predomínio de pais/mães 
(73%); Maioria eram 
mulheres (% não 
especificada). 

1. BI; 2. Health and Daily Living Form Indices of 
Coping; 3. Evitação e cognição e comportamento 
ativo. 
 
  

Maior frequência de utilização da estratégia de evitação foi preditora 
de maior sobrecarga. 

Hobbs (1997); 
EUA; seccional. 

N = 100; Esquizofrenia; 
100% mães; 100% 
mulheres. 

1. Patient Behavior; 2. Mastery Scale; 3. Escore 
total da Mastery Scale (controle da situação). 

Não foi encontrada correlação significativa entre a sobrecarga e o 
escore total da Mastery Scale. 

Jagannathan et al. 
(2014); Índia; 
seccional. 

N = 137; Esquizofrenia; 
67% pais/mães; 51% 
mulheres. 

1. BAS; 2. Coping Checklist (CCL); 3. Foco no 
problema, foco na emoção e busca por suporte 
social. 

Não foi encontrada correlação significativa entre a sobrecarga e a 
utilização dos diferentes tipos de estratégias. 
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Continuação da Tabela 1 
Autores (ano)/  
local/ tipo de 
estudo 

Tamanho da amostra (N)/ 
diagnóstico/ parentesco/ 
gênero 

Instrumentos de medida: 1. Medida de 
sobrecarga; 2. Escala de estratégias de 
enfrentamento/ 3. Tipos de estratégias avaliadas 

Resultados de relação significativa entre estratégia e grau de 
sobrecarga subjetiva 

Kate et al. (2013); 
Índia; seccional. 

N = 100; Esquizofrenia; 
51% eram pais/mães; 35% 
eram mulheres. 

1. IEQ; 2. WCQ; 3. Foco no problema, busca por 
suporte, evitação, coerção e conluio. 

Maior escore das estratégias com foco no problema, de busca por 
suporte social e de evitação correlacionou com sobrecarga. 

Kung (2003); 
EUA; seccional. 

N = 30; Esquizofrenia; 60% 
pais/mães; Minoria 
mulheres (% não 
especificada). 

1. BAS; 2. Family Coping Index; 3. Busca por 
ajuda profissional, espiritual, de amigos e 
familiares e autoafirmação na confiança na família. 

Não foi encontrada correlação significativa entre a sobrecarga e a 
utilização dos diferentes tipos de estratégias. 

Lim e Ahn 
(2003); Coreia do 
Sul; seccional. 

 N = 57; Esquizofrenia; 
56% eram pais/mães; 65% 
mulheres. 

1. The Burden Scale-Korean; 2. The Coping 
Scale; 3. Estratégias negativas e positivas. 

Maior frequência de utilização de estratégias negativas (não 
especificadas) foi preditora de maior sobrecarga. 

Magliano et al. 
(1998a); Itália, 
Inglaterra, 
Alemanha, Grécia 
e Portugal; 
seccional. 

N = 236, n = 48 italianos, n 
= 50 gregos, n = 50 
portugueses, n = 38 
ingleses e n = 50 alemães, 
esquizofrenia; Nas cinco 
amostras, a maioria era 
pais/mães; Maioria 
mulheres. 

1. Family Problems Questionnaire (FPQ); 2. FCQ; 
3. Evitação, coerção, busca por informação, 
resignação, envolver o paciente em atividades 
sociais, manter interesse em atividades sociais, uso 
de substâncias, busca por ajuda espiritual, conluio, 
comunicação positiva com o paciente e conversar 
com amigos. 

1. Maior sobrecarga correlacionou com maior utilização de evitação 
(Itália e Inglaterra), coerção (Itália e Alemanha), busca por 
informação (Itália e Inglaterra), envolver o paciente em atividades 
sociais (Inglaterra), resignação (Itália, Inglaterra, Alemanha, Grécia 
e Portugal), uso de substâncias (Alemanha e Grécia) e busca por 
ajuda espiritual (Alemanha) e menor uso de manter interesse em 
atividades sociais (Portugal); 2. Na amostra global, menor interesse 
em atividades sociais e maior uso de conversar com amigos, 
resignação, busca por ajuda espiritual, uso de substâncias e evitação 
foram preditores de maior sobrecarga. 

Magliano et al. 
(2000); Itália, 
Inglaterra, 
Alemanha, Grécia 
e Portugal; 
longitudinal. 

 N = 159; Esquizofrenia; 
78% pais/mães; 72% 
mulheres. 

1. FPQ; 2. FCQ; 3. Evitação, coerção, busca por 
informação, resignação, envolver o paciente em 
atividades sociais, manter interesse em atividades 
sociais, uso de substâncias, busca por ajuda 
espiritual, conluio, comunicação positiva com o 
paciente e conversar com amigos. 

As maiores reduções do grau de sobrecarga, após um ano, estavam 
correlacionadas com a redução do uso de evitação e de resignação; 
2. O aumento no uso da estratégia de resignação foi preditor do 
aumento da sobrecarga. 
 

Möller-
Leimkühler 
(2005); 
Alemanha; 
seccional. 

N = 83, Esquizofrenia e 
depressão; 78% cônjuges; 
45% mulheres. 

1. FBQ; 2. Stress Coping Questionnaire e WCQ; 3. 
Foco no problema, foco na emoção, estratégias 
negativas e positivas. 

Maior uso das estratégias negativas e com foco na emoção 
correlacionou com maior sobrecarga; 2. Maior uso das estratégias 
com foco na emoção foi preditor de maior sobrecarga.  
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Continuação da Tabela 1 
Autores (ano)/  
local/ tipo de 
estudo 

Tamanho da amostra (N)/ 
diagnóstico/ parentesco/ 
gênero 

Instrumentos de medida: 1. Medida de 
sobrecarga; 2. Escala de estratégias de 
enfrentamento/ 3. Tipos de estratégias avaliadas 

Resultados de relação significativa entre estratégia e grau de 
sobrecarga subjetiva 

Möller-
Leimkühler 
(2006); 
Alemanha; 
longitudinal. 

N = 69; Esquizofrenia e 
depressão; 76% cônjuges; 
51,5% mulheres. 

1. FBQ; 2. Stress Coping Questionnaire e WCQ; 3. 
Foco no problema, foco na emoção, estratégias 
negativas e positivas. 

Os diferentes tipos de estratégias não foram preditores da 
modificação do grau de sobrecarga após um ano da primeira 
hospitalização. 

Möller-
Leimkühler e 
Obermeier 
(2008); 
Alemanha; 
longitudinal. 

N = 60; Esquizofrenia e 
depressão; 81% cônjuges; 
48% mulheres. 

1. FBQ; 2. Stress Coping Questionnaire e WCQ; 3. 
Foco no problema, foco na emoção e estratégias 
negativas e positivas. 

A utilização dos diferentes tipos de estratégias não correlacionou 
com a modificação da sobrecarga após dois anos da primeira 
hospitalização. 

Möller-
Leimkühler e 
Wiesheu (2012); 
Alemanha; 
seccional 

N = 102; Esquizofrenia e 
depressão; 71% mães; 
Maioria mulheres (% não 
especificada). 

1. FBQ; 2. Stress Coping Questionnaire; WCQ; 3. 
Foco no problema, foco na emoção e estratégias 
negativas e positivas. 

A utilização dos diferentes tipos de estratégias não estava 
correlacionada com a sobrecarga. 

Nehra et al. 
(2005); Índia; 
seccional. 

N = 100; Esquizofrenia e 
transtorno bipolar; 90% 
eram pais/mães ou 
cônjuges; 44% mulheres. 

1. FBQ; 2.WCQ; 3. Foco no problema, busca de 
suporte social, evitação, coerção e conluio. 

O maior grau de sobrecarga correlacionou com o uso das estratégias 
com foco no problema, busca de suporte social, evitação e coerção.  

Ostman e 
Hansson (2001); 
Suécia; seccional. 

N = 78; Transtornos do 
espectro da esquizofrenia; 
58% cônjuges ou 
pais/mães; 55% mulheres. 

1. The family burden and participation in care 
interview; 2. The Sivik Psycho Somaticism test e 
Test of Operationality; 3. Locus de controle, foco 
na emoção, estilo relativo, confiar em outras 
pessoas, assertividade e operacionalidade. 

Foram encontradas correlações positivas entre coping e alguns itens 
da escala de sobrecarga. 

Patrick e Hayden 
(1999); EUA; 
seccional. 

N = 596; Transtornos do 
desenvolvimento e 
esquizofrenia; 100% mães; 
100% mulheres. 

1. Nine-item Burden Scale; 2. Questionário de 16 
itens; 3. Foco na emoção, foco no problema e 
evitação. 

Maior sobrecarga estava correlacionada com maior uso das 
estratégias com foco na emoção e evitação.  
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Continuação da Tabela 1 
Autores (ano)/  
local/ tipo de 
estudo 

Tamanho da amostra (N)/ 
diagnóstico/ parentesco/ 
gênero 

Instrumentos de medida: 1. Medida de 
sobrecarga; 2. Escala de estratégias de 
enfrentamento/ 3. Tipos de estratégias avaliadas 

Resultados de relação significativa entre estratégia e grau de 
sobrecarga subjetiva 

Perlick et al. 
(2008); EUA; 
longitudinal. 

N = 500 no pré-teste e N = 
426 no pós- teste; 
Transtorno bipolar; 70% 
cônjuges e pais/mães; 64% 
mulheres. 

1. The Social Behavior Assessment Scale; 2. 
Subescala Avoidance –WCQ; 3. Evitação. 

O grupo de familiares com alto grau de sobrecarga foi caracterizado, 
dentre outras variáveis, por utilizar uma frequência mais elevada da 
estratégia de evitação. 
 

Rammohan et al. 
(2002a); Índia; 
seccional. 

N = 48; Esquizofrenia; 50% 
pais/mães e 50% cônjuges; 
52% mulheres. 

1. BAS; 2. CCL; 3. Negação, buscar resolver o 
problema, distração positiva ou negativa, aceitação, 
fé e religião e busca por suporte social. 

O uso mais frequente de negação foi preditor de maior sobrecarga. 

Rammohan et al., 
(2002b); Índia; 
seccional. 

N = 60; Esquizofrenia; 80% 
pais/mães e cônjuges; 52% 
mulheres. 

1. BAS; 2.CCL; 3. Negação, buscar resolver o 
problema, distração positiva ou negativa, aceitação, 
fé e religião e busca por suporte social. 

Maior sobrecarga estava correlacionada com maior uso de negação e 
menor de resolução de problema (foco no problema), de distração 
positiva (foco na emoção) e de busca por suporte social. 

Scazufca e 
Kuipers (1999); 
Inglaterra; 
Longitudinal. 

 N = 50 no pré-teste e N = 
36 no pós-teste; 
Esquizofrenia; Não 
informou o parentesco; 
76% mulheres. 

1. Subescala “efeitos adversos sobre outros” da 
escala The Social Behaviour Assessment Schedule; 
2. WCQ; 3. Evitação, busca por suporte social e 
foco no problema. 

Maior sobrecarga correlacionou, no pré-teste, com a utilização mais 
frequente de evitação e de busca por suporte social e, no pós-teste, 
com a maior frequência de utilização de evitação, busca por suporte 
social e estratégias com foco no problema. 

Solomon e Draine 
(1995); EUA; 
seccional. 

 N = 225; Esquizofrenia e 
outros transtornos 
psiquiátricos; 76% 
pais/mães; 88% mulheres. 

1. FPQ; 2. Escala de autoeficácia de habilidade de 
enfrentamento, escala Mastery e Scale of 
satisfaction with coping responses; 3. Autoeficácia, 
controle e satisfação com coping. 

Menores escores de autoeficácia, controle e de satisfação com 
coping foram preditores de maior sobrecarga. 

Tan et al. (2012); 
Singapura; 
seccional. 

N = 150; Esquizofrenia; 
Não especificou 
parentesco; 69% mulheres. 

1. BAS; 2. The Family Crisis-Oriented Personal 
Scales; 3. Busca de suporte social, ressignificação, 
busca por ajuda espiritual, mobilizar ajuda e 
abordagem passiva. 

Não foi encontrada correlação significativa entre a sobrecarga e a 
utilização dos diferentes tipos de estratégias de enfrentamento.  

Webb et al. 
(1998); EUA; 
seccional. 

N = 84; Esquizofrenia, 
transtorno esquizoafetivo e 
transtorno bipolar; Não 
especificou parentesco; 
78% mulheres. 

1. The Significant Other Scale (SOS); 2. WCQ; 3. 
Foco no problema e foco na emoção. 

1. Maior sobrecarga relativa a sintomas positivos correlacionou com 
menor uso das estratégias com foco no problema; 2. Menor uso das 
estratégias com foco no problema para lidar com sintomas negativos 
e maior uso de foco no problema para lidar com sintomas positivos 
foram preditores de maior sobrecarga. 
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Continuação da Tabela 1 
Autores (ano)/  
local/ tipo de 
estudo 

Tamanho da amostra (N)/ 
diagnóstico/ parentesco/ 
gênero 

Instrumentos de medida: 1. Medida de 
sobrecarga; 2. Escala de estratégias de 
enfrentamento/ 3. Tipos de estratégias avaliadas 

Resultados de relação significativa entre estratégia e grau de 
sobrecarga subjetiva 

Wrosch et al. 
(2011); Canadá; 
longitudinal. 

N = 147 no pré-teste e N = 
121 no pós-teste; 
Esquizofrenia, transtorno 
do humor e outros 
transtornos psiquiátricos; 
Não especificou 
parentesco; 78% mulheres. 

1. BI; 2. Brief Cope; 3. Autoculpa, humor, 
autodistração, negação, desabafar, enfrentamento 
ativo, planejamento, busca por suporte 
instrumental, desencorajar comportamento, 
ressignificação positiva, aceitação, prática religiosa, 
busca por suporte emocional e uso de substâncias. 

1. No pré-teste, a maior sobrecarga correlacionou com maior 
frequência das estratégias de autoculpa, humor, autodistração, 
negação e desabafo; 2. No pós-teste, após 17 meses, a maior 
sobrecarga correlacionou novamente com dados do pré-teste de uso 
das estratégias de autoculpa e autodistração. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 
O objetivo geral deste trabalho será investigar a relação entre as estratégias de 

enfrentamento e o grau de sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos 

de um CAPS de médio porte de Minas Gerais. 

 

Objetivos Específicos 

 
1. Avaliar a frequência de utilização, pelos familiares, de quatro tipos de estratégias 

de enfrentamento: focadas no problema, focadas na emoção, de busca por 

suporte social e de práticas religiosas e espiritualidade. 

2. Avaliar o grau de sobrecarga global dos familiares nos aspectos, objetivo e 

subjetivo, e a sobrecarga específica nos seguintes domínios: assistência na vida 

cotidiana, supervisão aos comportamentos problemáticos dos pacientes, gastos 

financeiros do familiar com o paciente, o impacto nas rotinas diárias do familiar 

e as preocupações do familiar com o paciente. 

3. Identificar os fatores associados à sobrecarga e a importância relativa das 

estratégias de enfrentamento comparativamente às variáveis sociodemográficas e 

de condições de vida dos pacientes e familiares, assim como as variáveis clínicas 

dos pacientes. 

4. Investigar qual o tipo de estratégia de enfrentamento utilizada estará mais 

relacionado com o menor grau de sobrecarga. 
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HIPÓTESE 

 
 A hipótese do presente trabalho, conforme o modelo teórico da sobrecarga, é que as 

estratégias de enfrentamento consistem em um fator modulador do grau de sobrecarga dos 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. A Variável Dependente (VD) é o grau de 

sobrecarga dos familiares cuidadores e a Variável Independente (VI) consiste nas 

estratégias de enfrentamento utilizadas por eles. 
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MÉTODO 

 
Delineamento 

 
Este estudo consiste em uma pesquisa do tipo correlacional, na qual se investiga a 

relação entre variáveis que ocorrem naturalmente, sem a manipulação de variáveis 

independentes, como ocorreria em uma pesquisa experimental (Selltiz, Wrightsman, & 

Cook, 1987; Contandriopoulos, Champagne, Pontvin, Denis, & Boyle, 1994). Foi 

averiguada, nesta pesquisa, a relação entre as variáveis sobrecarga dos familiares 

cuidadores e estratégias de enfrentamento. 

Consiste, ainda, em uma Pesquisa de Levantamento, a qual visa a descrição de 

características de uma população e a relação entre variáveis, utilizando-se amostras 

representativas da população-alvo ou toda a população. A coleta de dados é padronizada, 

por meio de questionários (Selltiz et al., 1987). Neste estudo, foram levantados os graus de 

sobrecargas objetiva e subjetiva dos familiares e os tipos de estratégias de enfrentamento 

que eram utilizados por eles. 

Para comparação de grupos naturais, determinados pelas variáveis 

sociodemográficas, ocupacionais e clínicas dos pacientes e dos familiares, conforme a 

revisão de literatura, foi utilizado o delineamento de Comparação Com Grupo Estático 

(Selltiz et al., 1987). Nesse delineamento, são comparados grupos naturais, nos quais os 

sujeitos não são distribuídos aleatoriamente, mas já são constituídos naturalmente pela 

variável analisada, tal como sexo, escolaridade, etc.  

 Este estudo também pode ser classificado como uma Pesquisa Avaliativa, do tipo 

Somativa, em que são avaliados os efeitos, resultados ou impactos de um serviço ou 

programa segundo as definições de Selltiz et al. (1987) e Smith (2004). O grau de 

sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos consiste em uma medida 

de resultado de um serviço de saúde mental. Um menor grau de sobrecarga dos familiares 

tem sido considerado um dos indicadores da qualidade dos serviços, uma vez que essa 

sobrecarga pode diminuir em função de intervenções terapêuticas efetivas desenvolvidas 

para os pacientes e familiares. Estratégias de enfrentamento adquiridas pelos familiares por 

meio dos serviços podem reduzir a sobrecarga, atestando a qualidade do serviço. 
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Descrição do local da pesquisa 

  

Este estudo foi realizado no CAPS de São João del-Rei (CAPS Del-Rei). É um 

CAPS do tipo I, em funcionamento desde 2004, e essa classificação foi feita apesar de esse 

serviço atender a cerca de 193.000 habitantes, o que o enquadraria em um CAPS tipo II 

(Portaria 336/GM, 2002). Atende a pacientes da cidade de São João del-Rei e de outros 13 

municípios vizinhos. O CAPS funciona de segunda a sexta-feira, no período de sete as 17 

horas. 

Nesse serviço, há o fornecimento gratuito de medicamentos para os pacientes. São 

oferecidas, ainda, oficinas terapêuticas com os pacientes e grupos de familiares/cuidadores 

por meio de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe de profissionais é constituída por um 

médico psiquiatra, um médico clínico, que atende semanalmente, uma enfermeira, um 

farmacêutico, um dentista, que atende semanalmente, duas psicólogas, uma assistente 

social, uma terapeuta ocupacional, duas técnicas e duas auxiliares de enfermagem, uma 

auxiliar administrativa, duas profissionais responsáveis pela cozinha e limpeza, dois 

motoristas e dois vigias. O serviço conta, ainda, com profissionais de Educação Física e 

Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), voluntários da 

comunidade e profissionais do Conservatório de Música da cidade, que desenvolvem 

oficinas, tais como as de educação física, música, dança e artes e teatro.  

 

População-alvo 

  

A população-alvo deste estudo foi constituída pelos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos atendidos pelo CAPS Del-Rei. Como critério de inclusão, os 

pacientes, sob cuidados dos familiares, deviam apresentar os seguintes diagnósticos de 

transtornos graves e persistentes indicados nos prontuários: esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e delirantes (F20 a F29) e transtornos do humor ou afetivos (F30 a F39), 

segundo os critérios da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde – CID-10 (OMS, 1998). 

Para obter maior homogeneidade da população-alvo, além do diagnostico do 

paciente, foram adotados os seguintes critérios de inclusão dos familiares: ambos os sexos, 

idade igual ou superior a 18 anos, residir com o paciente, ser seu principal cuidador, 

indicado pelos profissionais do serviço e cuidar do paciente há, pelo menos, um ano. 
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Foram excluídos os familiares que tiveram dificuldades em compreender as questões dos 

instrumentos de medida, que apresentaram algum transtorno psiquiátrico e aqueles 

familiares cujos pacientes estiveram internados no momento da entrevista ou no período de 

30 dias anteriores à coleta de dados, conforme informação do serviço.  

No momento da coleta de dados, o CAPS del-Rei possuía 110 pacientes realizando 

tratamento regularmente, com os diagnósticos mencionados acima. Foram eliminados 26 

familiares da lista de população-alvo pelos seguintes motivos: para 17 deles, os pacientes 

estavam morando sozinhos ou em asilo no momento da entrevista; três cuidavam de 

pacientes que estavam internados no momento da coleta de dados; dois familiares não 

entenderam as questões do instrumento e quatro familiares apresentavam algum transtorno 

psiquiátrico. Portanto, 84 familiares preencheram os critérios de inclusão e exclusão. 

 

Amostra 

 

Inicialmente, pretendia-se utilizar uma amostragem aleatória simples, com sorteio 

dos familiares, a partir de uma lista da população-alvo, atendida pelo CAPS del-Rei. 

Entretanto, dos 84 familiares que compuseram a população-alvo, 12 não foram localizados, 

após serem procurados tanto na residência quanto por telefone. Decidiu-se, portanto, 

avaliar todos os 72 familiares restantes da população-alvo, tendo em vista que este número 

não era excessivo. Além disso, pelo cálculo estatístico realizado para definir o tamanho da 

amostra, era necessário entrevistar 64 sujeitos, para ter um poder de amostra adequado 

(90%). Dos 72 familiares que compuseram a população-alvo, um foi eliminado, pois o 

paciente havia falecido, um cuidador já havia sido entrevistado por cuidar de outro 

paciente e três familiares recusaram a participar do estudo. 

O tamanho da amostra foi calculado, utilizando-se a fórmula descrita por Hines, 

Montgomery, Goldsman e Borror (2006), a qual fornece a expressão descrita abaixo para o 

cálculo do tamanho da amostra, com o objetivo de testar se a média da escala é uma 

determinante constante específica, como é o caso da presente pesquisa. 
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푛 =
푍 + 푍 휎

훿 , 

sendo: 

푛:	tamanho da amostra; 

푍 : ponto percentual de 100(1 − 훼/2) da distribuição normal padronizada; 

푍 : ponto percentual de 100(1 − 훽) da distribuição normal padronizada; 

훼: probabilidade do erro tipo I ou nível de significância, fixado como 훼 = 5%; 

훽: probabilidade do erro tipo II, fixado aqui 훽 = 10%,  para garantir um poder da 

amostra comumente utilizado na literatura de 1	 − 훽	 = 	90%; 

휎: desvio-padrão do escore global de sobrecarga subjetiva, obtido a partir do estudo de 

Batista et al. (2013), fixado em 0,74; 

훿: diferença entre a verdadeira média e a média assumida, atribuída pela pesquisadora 

como 0,3, considerando que o escore global de sobrecarga subjetiva tem uma amplitude de 

4. 

 

Segue o calculo efetivo do tamanho da amostra: 

푛 =
푍 + 푍 휎

훿 =
(1,96 + 1,28) 	0,74

0,3 ≅ 64. 

 

Foram entrevistados, assim, 67 sujeitos, o que garante um poder mínimo de 90%.  

 

Instrumentos de medida 

 
Foram utilizados três instrumentos, sendo duas escalas de medida e um questionário 

sociodemográfico e clínico. As duas escalas consistiram de instrumentos de medida 

validados: um para avaliar o grau de sobrecarga dos familiares e outro para mensurar 

estratégias de enfrentamento para estressores específicos. O questionário visa a avaliar as 

variáveis características dos familiares e dos pacientes. Esses instrumentos serão descritos 

a seguir. 
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Escala de Avaliação da Sobrecarga dos Familiares (FBIS-BR). 

 

Esta escala avalia o grau das sobrecargas objetiva e subjetiva e foi desenvolvida por 

Tessler e Gamache (1994), tendo sido adaptada para o contexto brasileiro por Bandeira, 

Calzavara e Varella (2005). A sua fidedignidade foi avaliada por Bandeira, Calzavara, 

Freitas e Barroso (2007) e a sua validade por Bandeira, Calzavara e Castro (2008) no 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da UFSJ. 

A FBIS-BR possui 87 questões que avaliam o grau de sobrecargas objetiva e 

subjetiva (Anexo A). A sobrecarga objetiva é avaliada por meio das frequências de 

assistência ao paciente na vida cotidiana, de supervisão aos comportamentos problemáticos 

do paciente e de modificações da rotina diária do familiar devido ao papel de cuidador. As 

opções de respostas aos itens referentes à sobrecarga objetiva são: 1 = nenhuma vez, 2 = 

menos que uma vez por semana, 3 = uma ou duas vezes por semana, 4 = de três a seis 

vezes por semana e 5 = todos os dias. 

A sobrecarga subjetiva se refere ao grau de incômodo sentido pelo familiar ao 

realizar as atividades do papel de cuidador. As opções de respostas dos itens referentes ao 

grau de incômodo ao realizar as tarefas e ao supervisionar os comportamentos 

problemáticos são: 1 = nem um pouco, 2 = muito pouco, 3 = um pouco e 4 = muito. Para 

avaliar o peso financeiro e as preocupações com o paciente, as opções de respostas são: 1 = 

nunca, 2 = raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente e 5 = sempre ou quase sempre. 

Para avaliar o grau de alterações permanentes que o familiar sofreu em sua vida social e 

profissional, é feita uma pergunta cujas opções de respostas estão distribuídas em uma 

escala Likert de quatro pontos, sendo: 1 = nem um pouco, 2 = muito pouco, 3 = um pouco e 

4 = muito. 

A escala é dividida em cinco subescalas: 1) assistência na vida cotidiana do 

paciente, 2) supervisão aos comportamentos problemáticos do paciente, 3) gastos 

financeiros do familiar com o paciente, 4) impacto nas rotinas diárias da família e 5) 

preocupações do familiar com o paciente. A primeira e a segunda subescalas possuem 

questões que avaliam tanto a sobrecarga objetiva quanto a subjetiva. A primeira subescala 

é composta por 18 questões relacionadas à assistência prestada pelo familiar na realização 

das tarefas cotidianas do paciente. A segunda possui 16 questões concernentes à supervisão 

aos comportamentos problemáticos do paciente. 
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A terceira subescala é formada por cinco questões, que avaliam se o familiar 

precisou cobrir alguma despesa do paciente com seu próprio dinheiro e se o paciente teve 

gastos com os seguintes 14 itens, nos últimos 30 dias: transporte, alimentação, 

medicamentos, vestuários, pequenos gastos, moradia, tratamento de saúde mental, cigarros, 

objetos pessoais, telefone, profissionais para cuidar do paciente, plano de saúde e 

tratamentos médicos, tais como dentista e fisioterapeuta, e outras despesas. As questões 

avaliam, ainda, a contribuição do paciente com as suas despesas, a quantia gasta pela 

família com o paciente nos últimos 30 dias e o sentimento de peso referente aos gastos com 

o paciente para a família no último ano. 

A quarta subescala é composta por cinco questões. Destas, quatro avaliam as 

alterações ocorridas na vida do familiar, nos últimos 30 dias, em função do seu papel de 

cuidador. A quinta questão avalia, de forma global, em que grau o cuidador teve mudanças 

permanentes na sua rotina diária e na sua vida social e ocupacional. A quinta subescala 

possui sete questões que avaliam a frequência com que o familiar se preocupa com o 

paciente em relação à segurança, saúde física, tratamento, vida social, condições de 

moradia e futuro. 

 As qualidades psicométricas da escala são adequadas em termos de fidedignidade e 

validade. Em relação à fidedignidade, a consistência interna dos itens apresentou valores 

de alfa de Cronbach de 0,82 e 0,92 para os escores globais de sobrecargas objetiva e 

subjetiva, respectivamente. Os valores de alfa de Cronbach das subescalas variaram de 

0,58 a 0,90, o que indica uma adequada consistência interna. Possui, ainda, uma boa 

estabilidade temporal, uma vez que todas as dimensões apresentaram correlações positivas 

e significativas entre os dados do teste e do reteste (p < 0,01), tendo o coeficiente de 

correlação variado entre 0,54 e 0,90 (Bandeira et al., 2007). 

 A escala possui validades de critério e convergente. A validade de critério foi 

analisada por meio da correlação entre os escores da FBIS-BR e da escala BI, considerada 

aqui como o critério para avaliação da sobrecarga, tendo em vista que é a única escala 

validada para o Brasil que avalia o mesmo construto. A escala BI foi elaborada por Zarit, 

Reever e Bach-Peterson (1980) e validada para o Brasil por Taub, Andreoli e Bertolucci 

(2004). Foram obtidas correlações significativas variando entre 0,23 e 0,69 (p < 0,01) para 

os escores globais e todas as subescalas da FBIS-BR e o escore global da escala BI 

(Bandeira et al., 2008). 
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 A validade convergente do instrumento foi avaliada pelo método da Análise por 

Hipótese (Pasquali, 2003) por meio da análise correlacional entre os escores da FBIS-BR e 

da escala Self Reporting Questionnaire (SRQ-20). Este instrumento foi desenvolvido por 

Harding et al. (1980) e validado para o Brasil por Mari e Williams (1986). A escala SRQ-

20 avalia o construto denominado distress, “desconforto emocional” ou transtornos 

mentais comuns, que constitui um construto distinto, porém teoricamente relacionado à 

sobrecarga. Testou-se, portanto, a hipótese de que o construto de sobrecarga está 

relacionado ao construto de transtornos mentais comuns, tendo em vista que a sobrecarga 

dos familiares pode resultar em desconforto emocional. Foram obtidas correlações 

positivas significativas (p < 0,01) entre o escore global da SRQ-20 e os escores globais de 

sobrecarga objetiva (0,38) e subjetiva (0,52) (Bandeira et al., 2008). 

 
Escala Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP). 

 

Esta escala foi elaborada por Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro e Becker (1985), a 

partir do modelo interativo do estresse. Foi adaptada para o contexto brasileiro por 

Gimenes e Queiroz (1997) e validada por Seidl, Tróccoli e Zannon (2001) (Anexo B). Este 

instrumento identifica as estratégias de enfrentamento utilizadas pelas pessoas em relação a 

estressores específicos e a escala se aplica a diferentes tipos de estressores (Seidl et al., 

2001). No presente estudo, será solicitado aos familiares que respondam à EMEP com base 

nas estratégias de enfrentamento que utilizam para lidar com a situação de cuidadores de 

pacientes psiquiátricos, considerada, aqui, como o estressor específico. 

A EMEP contém 45 itens, distribuídos em quatro fatores. O primeiro fator 

(Enfrentamento focalizado no problema) possui 18 itens e refere-se a estratégias 

comportamentais que representam conduta de aproximação em relação ao estressor para 

solucionar o problema e aos esforços cognitivos voltados para a reavaliação do problema, 

percebendo-o como positivo. O segundo fator (Estratégias de enfrentamento focalizadas na 

emoção) possui 15 itens concernentes às estratégias cognitivas ou comportamentais com 

função paliativa ou de afastamento do problema. O terceiro fator (Práticas 

religiosas/pensamento fantasioso) possui sete itens acerca dos pensamentos e 

comportamentos religiosos utilizados no enfrentamento do problema. O quarto fator 

(Busca por suporte social) possui cinco itens que avaliam a procura de apoio instrumental, 

emocional ou de informação para enfrentar o problema. As opções de respostas estão 

dispostas em escala do tipo Likert de cinco pontos, sendo 1 = Eu nunca faço isso, 2 = Eu 
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faço isso um pouco, 3 = Eu faço isso às vezes, 4 = Eu faço isso muito e 5 = Eu faço isso 

sempre. No final do instrumento, há uma questão aberta que avalia se o sujeito utiliza 

alguma outra estratégia de enfrentamento que não esteja incluída na escala. No presente 

estudo, foi acrescentada, ao final do instrumento, uma questão aberta para identificar qual 

estratégia de enfrentamento era considerada eficaz, pelo familiar, para lidar com a situação 

de cuidador. 

Este instrumento possui boas qualidades psicométricas em termos de fidedignidade 

e de validade. A validade de construto foi avaliada por meio da análise da estrutura 

fatorial, pelo Método dos Eixos Principais, com rotação ortogonal Varimax. Foram 

encontrados quatro fatores que explicaram 25,7% da variância total, sendo que todos os 

itens possuem carga fatorial acima de 0,35. Com relação à consistência interna dos fatores, 

foram encontrados os seguintes valores de alpha de Cronbach: 0,84 no fator 1; 0,81 no 

fator 2; 0,74 no fator 3; e 0,70 no último fator. As subescalas são avaliadas separadamente, 

não havendo um escore global (Seidl et al., 2001).  

 
Questionário sociodemográfico e clínico. 

 

Este instrumento avalia as características sociodemográficas e as condições de vida 

dos familiares e dos pacientes, tais como idade, data de nascimento, sexo, estado civil, 

escolaridade e presença de crianças na casa, dentre outros (Anexo C). Avalia, também, as 

características clínicas dos pacientes, tais como diagnóstico, comorbidade, duração da 

doença, duração e número de internações, e número de crises no último ano, dentre outras. 

O questionário possui, ainda, questões abertas que avaliam o tipo de apoio que o familiar 

considera necessário para melhorar a vida do paciente e da família e se há dificuldades do 

papel de cuidador que não foram incluídas nas questões fechadas do questionário. Este 

questionário foi elaborado no LAPSAM da UFSJ, testado em um estudo piloto para 

verificar a adequação e a facilidade de compreensão pela população-alvo estudada e 

utilizado em pesquisas anteriores realizadas nesse laboratório (Bandeira et al., 2005; 

Bandeira et al., 2008). 

 
Procedimento de coleta de dados 

 
 A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e por duas estagiárias de pesquisa 

do curso de graduação em Psicologia da UFSJ previamente treinadas. O treinamento 
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incluiu três etapas. Na primeira etapa, as estagiárias receberam informações referentes ao 

tema da pesquisa e aos instrumentos utilizados para a coleta de dados por meio de 

discussão de grupo sobre textos da temática do presente estudo. Na segunda etapa, as 

estagiárias aprenderam a aplicar os instrumentos de medida, treinando entre elas e junto à 

pesquisadora. Na terceira etapa, a mestranda pesquisadora foi a campo, com as estagiárias, 

para observar e orientar a aplicação dos instrumentos junto a dois familiares, com o 

objetivo de garantir a qualidade e padronização do procedimento de coleta de dados. 

Os instrumentos foram aplicados individualmente por meio de entrevistas 

estruturadas com os familiares. As entrevistas foram realizadas na residência do familiar, 

de acordo com a disponibilidade dos familiares, sendo agendadas previamente. Para o 

agendamento da aplicação dos instrumentos, os familiares cuidadores foram contatados por 

telefone ou em suas residências. 

Para avaliar a compreensão do familiar cuidador em relação aos diversos itens dos 

instrumentos de medida, foi utilizada a Técnica de Sondagem (Probe Technique), 

desenvolvida por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993). Essa técnica consiste em 

solicitar que os sujeitos justifiquem as suas respostas a cada item das escalas. Com isso, 

pretendia-se avaliar se cada item foi compreendido de forma adequada. 

A ordem de aplicação dos instrumentos, seguindo recomendações de Gunther (1990), 

foi a seguinte: a escala FBIS-BR foi aplicada primeiramente, seguida da escala EMEP e, por 

fim, do questionário sociodemográfico e clínico. Esse questionário foi aplicado por último, 

pois o familiar já estava mais familiarizado com o entrevistador. Segundo Gunther (1999), dois 

motivos justificam esta ordem de aplicação dos instrumentos. O primeiro é que as escalas a 

serem aplicadas no inicio da entrevista devem ser aquelas que abordam os temas mencionados 

no primeiro contato com os sujeitos, portanto a temática de interesse da entrevista, para a qual 

as pessoas estão preparadas e interessadas a participar. Os segundo motivo é que as 

informações mais pessoais, contidas no questionário sociodemográfico e clínico, devem ser 

coletadas no final da entrevista, quando o entrevistador já estabeleceu um rapport com o 

sujeito. Esse procedimento evita um possível desconforto por parte dos respondentes, com 

relação a questões mais sensíveis, presentes no questionário sociodemográfico (por exemplo, a 

renda, nível de escolaridade, etc.) o que favorece respostas mais autênticas por parte deles. 
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Análise de dados 

 
 As análises estatísticas dos dados foram realizadas utilizando-se o Software 

Statistical Program for Social Sciences (SPSS) versão 13.0. Foram feitas as seguintes 

análises estatísticas: 

1. Análise da distribuição normal dos dados obtidos a partir das escalas de medida, pelo 

teste Kolmogorov-Sminorv, para identificar se as análises posteriores seriam feitas a partir 

da estatística paramétrica ou não-paramétrica. Foi constatada a normalidade dos dados, 

sendo realizadas as análises descritas a seguir. 

2. Análises de estatística descritiva, com cálculo de médias, desvios-padrão e 

porcentagens, para a descrição da amostra e para analisar os escores globais de sobrecargas 

objetiva e subjetiva e os escores das subescalas da FBIS-BR e da EMEP.  

3. Análise de teste t de Student para amostras pareadas para verificar se existiam 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias das subescalas da FBIS-BR, 

visando a identificar em quais dimensões havia maior grau de sobrecarga. As comparações 

foram feitas para pares de subescalas que apresentam os mesmos números de opções de 

respostas (escala Likert de 1 a 4 ou de 1 a 5). 

4. Análise de variância (ANOVA) e teste post hoc de Bonferoni, para verificar se existiam 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias das quatro subescalas da EMEP, 

visando a saber qual tipo de estratégia de enfrentamento era mais utilizada pelos familiares. 

5. Análise de variância de postos, por meio do teste não-paramétrico de Friedman, para 

identificar os itens das subescalas da FBIS-BR que acarretaram em maior sobrecarga. Esta 

análise foi realizada, também, para detectar os itens da EMEP em que houve maior 

utilização das estratégias de enfrentamento. 

6. Análise de teste t de Student para amostras independentes para comparar dois subgrupos 

de sujeitos, com maior e menor sobrecarga e verificar se existiam diferenças 

estatisticamente significativas entre eles para as médias de cada subescala da EMEP. 

7. Para identificar as variáveis que seriam utilizadas nas análises multivariadas posteriores, 

foram realizadas análises estatísticas univariadas das variáveis sociodemográficas e 

condições de vida dos familiares e dos pacientes, das variáveis clínicas dos pacientes e dos 

escores das subescalas da EMEP, com o cálculo do teste t de Student para amostras 

independentes, correlação de Pearson e cálculo de ANOVA,  
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8. Análise multivariada de regressão linear múltipla, visando a identificar os principais 

fatores preditores da sobrecarga subjetiva dos familiares. A variável dependente foi o 

escore global de sobrecarga subjetiva dos familiares, medido pela escala FBIS-BR, e as 

variáveis independentes foram aquelas identificadas como significativas nas análises 

univariadas (p < 0,05) e as não-significativas que apresentaram p ≤ 0,25 segundo 

recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000). Esses autores recomendam que sejam 

utilizadas as variáveis que apresentarem p ≤ 0,25, pois elas podem se tornar significativas 

nessa análise de regressão.  

9. Análise das respostas dos sujeitos da questão aberta da EMEP, que avaliou se o familiar 

utilizava alguma outra estratégia de enfrentamento, que não estava incluída na escala. Para 

isso, foi utilizado o método de dedução frequencial, em que as estratégias foram 

contabilizadas em termos de sua frequência. Foi feita a análise categorial do tipo temática, 

na qual as estratégias citadas foram classificadas em categorias, de acordo com o conteúdo 

temático comum, calculando-se as porcentagens de respostas para cada categoria (Bardin, 

1979; Caregnato & Mutti, 2006). 

 
Considerações éticas 

 
Este estudo foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da UFSJ, tendo sido aprovado (protocolo 021/2013) (Anexo E). O 

estudo foi apresentado e aprovado, também, pela direção do CAPS, em uma reunião 

realizada com a coordenadora do serviço. A coleta de dados, que foi realizada por meio de 

entrevistas com aplicação dos instrumentos, ocorreu de acordo com os parâmetros éticos. 

A participação dos sujeitos foi voluntária e a coleta de dados foi realizada após a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os objetivos, procedimentos e a duração da entrevista de coleta de dados foram 

informados a todos os participantes da pesquisa. Os sujeitos foram informados, ainda, de 

que poderiam desistir de participar a qualquer momento sem sofrerem nenhum prejuízo. O 

sigilo das informações fornecidas foi assegurado e os sujeitos foram informados de que sua 

participação na pesquisa não ocasionaria riscos ou desconfortos. A cada participante, foi 

oferecido um número de telefone da equipe de pesquisa para que eles pudessem entrar em 

contato, visando a tirar possíveis dúvidas e a tomar conhecimento do desenvolvimento da 

pesquisa. 



 

 

 

76

RESULTADOS 

 

Primeiramente, serão apresentados os resultados da normalidade da amostra e das 

análises estatísticas descritivas das características da amostra de familiares cuidadores e 

dos pacientes, bem como das escalas FBIS-BR e EMEP. Serão descritos, posteriormente, 

os resultados da comparação de grupos de maior e menor sobrecarga em relação às quatro 

subescalas de estratégias de enfrentamento (EMEP). Em seguida, serão descritos os 

resultados das análises univariadas das subescalas da EMEP, das variáveis 

sociodemográficas e de condição de vida dos familiares e sociodemográficas e clínicas dos 

pacientes em relação à sobrecarga subjetiva, a fim de identificar as variáveis a serem 

incluídas nos modelos de regressão linear múltipla. Por fim, serão apresentados os 

resultados das análises multivariadas dos fatores associados à sobrecarga subjetiva. 

 

Normalidade da amostra 
  
 Para determinar se as análises estatísticas seriam feitas a partir de testes 
paramétricos ou não-paramétricos, os escores globais de sobrecargas objetivas e subjetivas 
da escala FBIS-BR e das subescalas da escala EMEP foram submetidos ao teste de 
normalidade Kolmogorov-Sminorv. Segundo esse teste, dados que possuírem valor de  
p > 0,05 deverão ser analisados por meio de técnicas estatísticas paramétricas. 
 Os resultados dessas análises indicaram que os dados dos escores globais de 
sobrecarga objetiva (K-S = 0,55, p = 0,92) e subjetiva (K-S = 0,61, p = 0,85) da escala 
FBIS possuíam distribuição normal. Os resultados referentes aos escores da subescalas 
EMEP (Subescala 1, K-S = 0,54, p = 0,93; subescala 2, K-S = 0,82, p = 0,52; subescala 3, 
K-S = 1,13, p = 0,16; subescala 4, K-S = 0,71, p = 0,69) também apresentaram distribuição 
normal. A partir desses resultados, a grande maioria das análises que se seguem foram 
realizadas a partir de testes paramétricos. 
 

Descrição da amostra 

 

Características sociodemográficas e das condições de vida dos familiares. 

 

A Tabela 2 apresenta as características sociodemográficas dos familiares. A média 

de idade da amostra foi de 48,27 anos, variando de 19 a 80 anos. Do total de 67 familiares 

que participaram deste estudo, a maioria (70,15%) era de mulheres. Mais da metade 



 

 

 

77

(58,21%) dos entrevistados eram casados ou viviam como casados. Com relação ao 

parentesco entre familiar e paciente, 29,85% dos respondentes eram pais ou mães dos 

pacientes, 23,88% eram irmãos e 22,39% eram cônjuges. A grande maioria dos sujeitos 

(97,02%) frequentou a escola por 6,35 anos, em média, com variação entre 1 e 12 anos, 

sendo que 58,21% possuíam o Ensino Fundamental incompleto. Com relação à moradia 

dos familiares, a maioria morava em residência própria (85,07%) e na área urbana de São 

João del-Rei (83,07%). Quanto à renda, a grande maioria (85,07%) possuía renda própria, 

com média de R$798,06, variando de R$150 a R$6.000, sendo que 61,18% dos familiares 

recebiam entre 1 a 2 salários mínimos.  

 

Tabela 2 
Características sociodemográficas dos familiares, em termos de frequências, porcentagens, 
médias e desvios-padrão (DP) 
Variáveis Categorias Frequência 

(n) 
Porcentagens 

(%) Médias (DP) 

Idade    48,27 (16,22) 

Sexo Feminino 47 70,15%  
Masculino 20 29,85%  

Estado civil 

Solteiro 11 16,42%  
Casado/vivendo como casado 39 58,21%  
Separado/divorciado 9 13,43%  
Viúvo 8 11,94%  

Parentesco entre o 
familiar e o paciente 

Mãe/pai  20 29,85%  
Irmão(a) 16 23,88%  
Cônjuge 15 22,39%  
Filho(a) 10 14,92%  
Outro 6 8,96%  

Escolaridade 

Analfabeto 2 2,98%  
Ensino Fundamental 
incompleto 39 58,21%  

Ensino Fundamental completo 11 16,42%  
Ensino Médio incompleto 1 1,49%  
Ensino Médio completo 13 19,41%  
Ensino Superior incompleto 1 1,49%  

Anos de escolaridade    6,35 (3,25) 

Proprietário da casa Sim 57 85,07%  
Não 10 14,93%  

Local da residência 
São João del-Rei 56 83,58%  
Distrito de São João del-Rei 1 1,49%  
Cidades vizinhas 10 14,93%  

Valor da renda (R$)    928,07 
(869,33) 

Valor da renda 

Não tem renda 10 14,93%  
Menos de 1 salário mínimo 11 16,42%  
De 1 a 2 salários mínimos 41 61,18%  
De 2,1 a 3 salários mínimos 1 1,49%  
De 3,1 a 4 salários mínimos 3 4,49%  
Mais de 4 salários mínimos 1 1,49%  
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Tabela 3 
Características das condições de vida dos familiares, em termos de frequências, 
porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 
Variáveis Categorias Frequência 

(n) 
Porcentagens 

(%) 
Médias 

(DP) 

Trabalha atualmente Sim 33 49,25%  
Não 34 50,75%  

Ocupação 

Trabalho diário remunerado 22 32,84%  
Trabalho não-diário remunerado 1 1,49%  
Bicos ou atividades esporádicas 10 14,93%  
Aposentado 13 19,40%  
Dona de casa 11 16,42%  
Desempregado 5 7,46%  
Afastado 2 2,98%  
Pensão 3 4,48%  

Possui alguma atividade de 
lazer 

Sim 59 88,06%  
Não 8 11,94%  

Possui Filhos Sim 56 83,58%  
Não 11 16,42%  

Número de filhos    3,03 
(2,22) 

Crianças na casa Sim 23 34,33%  
Não 44 65,67%  

Cuida de outro familiar 
doente 

Sim 23 34,33%  
Não 44 65,67%  

Número de outros 
familiares que precisam de 
cuidados 

   1,33 
(0,64) 

Possui outras preocupações Sim 44 65,67%  
Não 23 34,33%  

Possui problema de saúde Sim 38 56,72%  
Não 29 43,28%  

Recebe ajuda para cuidar 
do paciente 

Sim 42 62,69%  
Não 25 37,31%  

Número de pessoas que 
ajudam a cuidar do paciente    1,86 

(1,14) 
Tempo (anos) que cuida do 
paciente    10,01 

(11,13) 
Recebe visita dos 
profissionais do PSF 

Sim 26 38,81%  
Não 41 61,19%  

 

A Tabela 3 apresenta os dados referentes às características das condições de vida 

dos familiares. Aproximadamente, metade (49,25%) dos familiares estava trabalhando na 

época da realização das entrevistas. Cerca de um terço (32,84%) dos entrevistados possuía 

trabalho diário remunerado, 19,40% eram aposentados e 16,42% eram donas de casa. A 

grande maioria (83,58%) possuía filhos, tendo em média 3,03 filhos, com variação entre 1 

a 11 filhos. Todos os familiares residiam com o paciente e a minoria (34,33%) possuía 

crianças morando na mesma casa. A maioria (88,06%) possuía alguma atividade de lazer, 

tais como assistir à TV, ouvir música ou sair para passear ou visitar alguém. A maioria dos 

familiares (65,67%) tinha outras preocupações na sua vida. Dos 67 entrevistados, 56,72% 
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possuíam algum problema de saúde e 34,33% precisavam cuidar de outro familiar doente. 

O número de outras pessoas que necessitavam de cuidados do familiar era de 1,33, em 

média, variando de 1 a 3 pessoas. Dentre os familiares, 62,69% recebiam ajuda para cuidar 

do paciente de, em média, 1,86 pessoas, com variação entre 1 a 5 pessoas. Os familiares 

cuidavam dos pacientes, em média, há 10,01 anos. Uma minoria (38,81%) dos familiares 

recebia visita domiciliar dos profissionais do PSF. 

 

Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes. 

 

A Tabela 4 apresenta as características sociodemográficas dos pacientes. Pouco mais 

da metade dos pacientes eram do sexo masculino (52,24%), solteiro (56,72) e a média de idade 

era de 43,95 anos, variando entre 18 e 76 anos. Com relação à escolaridade, a maioria dos 

pacientes (94,03%) frequentou a escola por 6,36 anos, em média, com variação entre 1 e 11 

anos, sendo que 56,72% dos pacientes possuíam somente o Ensino Fundamental incompleto. 

Dos 67 pacientes da amostra, a maioria (77,61%) possuía renda própria e recebia de 1 a 2 

salários mínimos (68,66%). A renda média dos pacientes era de R$731,94, com variação de 

R$200 a R$1.448. A principal fonte de renda era a aposentadoria (35,82%) e somente 8,95% 

trabalhavam no momento da entrevista. Aproximadamente, metade dos pacientes (53,24%) 

desenvolvia atividades dentro de casa e somente 28,36% realizavam alguma atividade fora de 

casa. A maior parte dos pacientes possuía um quarto só para ele na casa (65,67%) e possuía 

alguma atividade de lazer (89,55%), tais como assistir à TV ou sair para visitar alguém.
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Tabela 4 
Caracterização das características sociodemográficas dos pacientes, em termos de 
frequências, porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 
Variáveis Categorias Frequência 

(n) 
Porcentagens 

(%) Médias (DP) 

Idade    43,95 (13,57) 

Sexo Masculino 35 52,24%  
Feminino 32 47,76%  

Estado civil 

Solteiro 38 56,72%  
Casado/ vivendo como casado 18 26,86%  
Divorciado ou separado 6 8,96%  
Viúvo 5 7,46%  

Escolaridade 

Analfabeto 4 5,97%  
Ensino Fundamental 
incompleto 38 56,72%  

Ensino Fundamental completo 9 13,43%  
Ensino Médio incompleto 7 10,45%  
Ensino Médio completo 9 13,43%  

Anos de 
escolaridade    6,36 (3,04) 

Possui renda própria Sim 52 77,61%  
Não 15 22,39%  

Valor da renda  
Não tem renda 15 22,39%  
Menos que 1 salário mínimo 6 8,95%  
Entre 1 e 2 salários mínimos 46 68,66%  

Valor da renda    731,94 (193,08) 

Origem da renda 

Não tem renda 15 22,39%  
Aposentadoria 24 35,82%  
Trabalho 3 4,48%  
Pensão  4 5,97%  
Benefício 9 13,43%  
Afastado 5 7,46%  
Benefício e trabalho 1 1,49%  
Benefício, mesada e trabalho 1 1,49%  
Aposentadoria e trabalho 1 1,49%  
Outro 4 5,97%  

Trabalha atualmente Sim 6 8,95%  
Não 61 91,05%  

Atividade dentro de 
casa 

Sim 35 52,24%  
Não 32 47,76%  

Atividade fora de 
casa 

Sim 19 28,36%  
Não 48 71,64%  

Atividade de lazer 
Sim 60 89,55%  
Não 7 10,45%  

Possui quarto 
individual 

Sim 44 65,67%  
Não 23 34,33%  
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Tabela 5 
Caracterização das características clínicas dos pacientes, em termos de frequências, 
porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 
Variáveis Categorias  Frequência 

(n) 
Porcentagens 

(%) 
Médias 

(DP) 

Grupo diagnóstico CID 
Transtornos do espectro da 
esquizofrenia (F 20-29) 

45 67,16%  

Transtornos do humor (F 30-39) 22 32,84%  

Comorbidades psiquiátricas Sim 9 13,43%  
Não 58 86,57%  

Idade de início do transtorno 
psiquiátrico 

   28,06 
(13,35) 

Duração do transtorno 
psiquiátrico (anos) 

   16,35 
(13,79) 

Se está em crise atualmente Sim 16 23,88%  
Não 51 76,12%  

Frequência de crises no 
ultimo ano 

Não teve crises 13 19,41%  
Teve de 1 a 5 crises 39 58,21%  
Teve de 6 a 10 crises 4 5,97%  
Teve de 11 a 15 crises 1 1,49%  
Teve de 16 a 20 crises 1 1,49%  
Teve mais de 20 crises 9 13,43%  

Tipo de acompanhamento 
pelo CAPS 

Somente consulta 55 82,09%  
Frequenta até 3 vezes/semana 10 14,93%  
Frequenta 4 ou 5 vezes/semana 2 2,98%  

Tratamento Somente medicação 42 62,69%  
Medicação e outros 25 37,31%  

Tempo de tratamento em 
anos 

   14,60 
(12,81) 

Internação 

Nunca foi internado 30 44,78%  
Teve de 1 a 5 internações 24 35,82%  
Teve de 6 a 10 internações 3 4,48%  
Teve de 11 a 15 internações 2 2,98%  
Teve de 16 a 20 internações 3 4,48%  
Acima de 21 internações 5 7,46%  

Número de internações    9,86 
(14,89) 

Duração da última 
internação 

30 dias ou menos 13 19,41%  
De 31 a 60 dias 6 8,95%  
De 61 a 90 dias 8 11,94%  
Acima de 91 dias 6 8,95%  
Nunca foi internado 30 44,78%  
Não soube informar 4 5,97%  

Número de medicamentos    3,80 
(1,68) 

Toma a medicação sozinho Sim 28 41,79%  
Não 39 58,21%  

Aceitação da medicação 
Sim 29 74,36%  
Não 3 7,69%  
Às vezes 7 17,95%  

Tipo de medicação 
Oral 36 53,73%  
Injeção 1 1,49%  
Ambos 30 44,78%  

Doenças físicas Sim 28 41,79%  
Não 39 58,21%  

Número de comportamentos 
problemáticos 

   4,18 
(2,81) 
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A Tabela 5 apresenta as características clínicas dos pacientes. Pode-se observar que a 

maioria dos pacientes (67,16%) possuía diagnóstico da categoria de transtornos do espectro da 

esquizofrenia (F20-F29) e não possuía outros transtornos associados (86,57%). A idade média 

de início do transtorno psiquiátrico foi de 28,06 anos, com variação de 9 a 75 anos. As médias 

de duração do transtorno psiquiátrico e do tratamento foram, respectivamente, 16,35 e 14,60 

anos. A maioria não possuía doenças físicas (58,21%) e não estava em crise no momento da 

entrevista (76,12%), sendo que 58,21% dos pacientes tiveram entre 1 a 5 crises no último ano. 

A maior parte dos pacientes realizava acompanhamento no CAPS por meio de somente 

consultas periódicas (82,09%) e apenas 37,31% realizavam outros tratamentos além da 

medicação psiquiátrica, tais como: terapia ocupacional, psicologia ou acompanhamento diário 

pelo CAPS. Um pouco mais da metade (55,28%) já haviam sido internados em hospital 

psiquiátrico. Dos 67 pacientes, 35,82% foram internados até 5 vezes, tendo a última internação 

durado menos de 30 dias para 19,51% dos pacientes. O número médio de internação para cada 

paciente foi de 9,86 vezes. Os pacientes tomavam, em média, 3,80 medicamentos cada, com 

variação entre 1 e 9 remédios. Um pouco mais da metade dos pacientes tomavam somente 

medicação via oral (53,73%) e a maioria não tomava a medicação sozinha (58,21%), mas 

74,36% desses pacientes aceitavam tomar o medicamento quando entregue por outra pessoa. 

Os pacientes apresentavam, em média, 4,18 comportamentos problemáticos. 

A Tabela 6 apresenta as porcentagens dos comportamentos problemáticos apresentados 

pelos pacientes. O comportamento problemático com maior porcentagem de ocorrência foi 

fumar demais, sendo apresentado por 38,81% da amostra, seguido por falta de higiene e ficar 

inativo em casa, ambos com 31,34% de ocorrência. Em seguida, destacam-se os 

comportamentos referentes à agitação (29,85%), agressividade verbal (28,36%), não ajudar nas 

tarefas domésticas (28,36%), agressividade física (20,89%), pedir atenção demais (20,89%), 

fugir para a rua (17,92%) e apresentar crises de nervo (16,42%). 
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Tabela 6 
Porcentagens dos comportamentos problemáticos apresentados pelos pacientes 
Comportamentos problemáticos Frequência Porcentagem (%) 

Agressividade física 14 20,89% 

Agressividade verbal 19 28,36% 

Agitação 20 29,85% 

Crises de nervo 11 16,42% 

Falta de higiene 21 31,34% 

Muito dependente 7 10,45% 

Fica sem energia 9 13,43% 

Problemas de sexualidade 3 4,48% 

Pede atenção demais 14 20,89% 

Recusa a medicação 4 5,97% 

Usa drogas 5 7,46% 

Fala sozinho 9 13,43% 

Fica inativo em casa 21 31,34% 

Usa bebidas alcoólicas 4 5,97% 

Quebra objetos 7 10,45% 

Foge para a rua 12 17,92% 

Tira a roupa  1 1,49% 

Pede comida na rua 3 4,48% 

Fuma demais 26 38,81% 

Não ajuda nas tarefas domésticas 19 28,36% 

Outros comportamentos problemáticos 44 65,67% 

 

Descrição da sobrecarga 
  
 Serão apresentados a seguir os resultados do grau de sobrecarga dos familiares 
cuidadores. Inicialmente, serão descritos os escores globais de sobrecargas objetiva e 
subjetiva, bem como das suas subescalas. Em seguida, serão expostos os resultados da 
FBIS-BR para cada item da escala.  
 

Sobrecarga global e por subescalas. 
 
A Tabela 7 apresenta os escores globais de sobrecargas objetiva e subjetiva dos 

familiares. Os resultados indicam que os familiares apresentaram, em média, uma 
sobrecarga global objetiva moderada (2,55; DP = 0,74). Os cuidados concretos realizados 
pelos familiares, ao auxiliarem os pacientes em atividades cotidianas, ao lidarem com os 
comportamentos problemáticos e ao terem suas rotinas diárias modificadas, ocorreram, em 
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média, entre menos de 1 vez por semana e 1 e 2 vezes por semana. Quanto à sobrecarga 
subjetiva, esta apresentou uma média global de 2,81 (DP = 0,69). Esse resultado indica que 
os familiares se sentem entre muito pouco e um pouco incomodados ao prestarem cuidados 
cotidianos aos pacientes e ao lidarem ou evitarem os comportamentos problemáticos e que 
apresentam uma frequência moderada de preocupações com os pacientes. 

 

Tabela 7 
Médias e desvios-padrão (DP) dos escores globais das sobrecargas objetiva e subjetiva e 
dos escores de sobrecarga para cada fator da escala FBIS-BR  
Escala Médias (DP)  

Sobrecarga Global Objetiva 2,55 (0,74) 

Sobrecarga Global Subjetiva  2,81 (0,69) 

 

 
 
Tabela 8  
Médias e desvios-padrão dos escores das subescalas de sobrecarga objetiva e subjetiva da 
FBIS-BR e valor de p referente à comparação dos pares, por meio do teste t de Student 
para amostras pareadas 
Comparação das subescalas Médias (DP)  P 

Objetivas 

Subescala A – Assistência na vida cotidiana 2,85 (0,77) 
0,000* 

Subescala B – Supervisão dos comportamentos problemáticos 2,46 (0,91) 

Subescala A – Assistência na vida cotidiana 2,85 (0,77) 
0,000* 

Subescala D – Impacto na rotina diária 1,98 (1,12) 

Subescala B – Supervisão dos comportamentos problemáticos 2,46 (0,91) 
0,000* 

Subescala D – Impacto na rotina diária 1,98 (1,12) 

Subjetivas 
Subescala A – Assistência na vida cotidiana 1,93 (0,84) 

0,000* 
Subescala B – Supervisão dos comportamentos problemáticos 2,97 (1,08) 

*p < 0,05 

 
Ao analisar comparativamente as subescalas dos cuidados prestados presentes na 

Tabela 8, observou-se que a sobrecarga objetiva foi significativamente maior para a 

subescala de assistência na vida cotidiana quando comparada às demais subescalas. A 

subescala de supervisão aos comportamentos problemáticos foi significativamente mais 

elevada do que a subescala de impacto na rotina diária. Nos 30 dias anteriores à entrevista, 

os familiares precisaram auxiliar os pacientes nas atividades cotidianas e lidar ou evitar os 

comportamentos problemáticos dos pacientes, em média, entre menos de 1 vez por semana 

e 1 ou 2 vezes por semana. As alterações na rotina diária do familiar ocorreram, em média, 

entre nenhuma vez e menos que 1 vez por semana. No que se refere à sobrecarga subjetiva, 
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esta foi significativamente maior para a subescala de supervisão aos comportamentos 

problemáticos quando comparada à subescala de assistência na vida cotidiana. A 

supervisão aos comportamentos problemáticos dos pacientes gerou sentimento de 

incomodo, para os familiares, em média, entre muito pouco e um pouco. 

 
Sobrecarga por itens de cada subescalas. 
 
 A Tabela 9 apresenta a descrição das sobrecargas objetiva e subjetiva por meio da 

média e da porcentagem de respostas aos itens que compõem as subescalas de assistência 
na vida cotidiana e de comportamentos problemáticos. As opções de respostas 1 e 2 
indicam sobrecarga baixa tanto objetiva quanto subjetiva. As opções de resposta 4 e 5 
indicam sobrecarga elevada para as subescalas objetivas A e B. Para a sobrecarga 
subjetiva, avaliada pelas subescalas A e B, as opções 3 e 4 indicam sobrecarga elevada. Os 
dados foram classificados por meio da média dos postos, utilizando o teste de Friedman. 
Ao calcular a média dos postos pelo teste de Friedman para a subescala de 
comportamentos problemáticos, os itens referentes ao uso de bebidas alcoólicas (B6a e 
B6b) e de uso de drogas ilegais (B8a e B8b) não foram incluídos por não serem utilizados 
para o cálculo do escore da subescala, conforme orientação da pesquisa de validação da 
escala (Bandeira et al., 2007).  

Para a sobrecarga objetiva referente à subescala A, de assistência na vida cotidiana, 
observou-se que solicitar ao paciente que ocupasse seu tempo (média de postos = 6,40) foi, 
significativamente, o principal responsável pela sobrecarga objetiva do familiar (χ² = 
138,91; p = 0,000). Para a maioria dos familiares (70,15%), a solicitação ao paciente para 
se ocupar com algo ocorria entre 3 a 6 vezes por semana e todos os dias. Com essa mesma 
frequência elevada, a maioria dos familiares realizava as tarefas de preparar a alimentação 
(67,16%), dar ou lembrar o paciente de tomar a medicação (67,16%) e fazer as tarefas de 
casa para o paciente (59,71%). Quanto aos dados referentes às médias das respostas da 
amostra, as tarefas de solicitar ao paciente que ocupe seu tempo, preparar as refeições para 
ele, entregar ou lembrar ao paciente de tomar a medicação e fazer as tarefas de casa para 
ele foram realizadas pelos familiares, em média, entre 1 e 2 vezes por semana e 3 a 6 vezes 
por semana nos 30 dias anteriores à entrevista.  

Com relação à sobrecarga subjetiva da subescala A, relativa à assistência na vida 
cotidiana, os dados de porcentagens indicam que cerca de metade dos familiares se 
incomodava entre um pouco e muito ao cuidar do dinheiro do paciente (50,00%), ao 
solicitar que o paciente se ocupasse (50,00%) e ao realizar as tarefas de casa para os 
pacientes (56,00%). Quanto aos dados referentes às médias de respostas dos familiares, 
essas três tarefas, em conjunto com as relacionadas com a higiene do paciente, 
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incomodaram os familiares, em média, entre muito pouco e um pouco. A diferença na 
classificação, pelas médias dos postos, do incômodo ao realizar essas tarefas não foi 
significativa, indicando que todas as tarefas de assistência na vida cotidiana podem gerar 
grau de incômodo semelhante aos familiares (χ² = 9,96; p = 0,268). 

Para a subescala B, referente à sobrecarga objetiva da frequência de lidar com os 
comportamentos problemáticos (Tabela 9), a principal fonte significativa de sobrecarga 
para o familiar, classificada pela média dos postos, foi o paciente beber excessivamente 
líquidos, tais como: café ou coca-cola, e fumar demais (4,84; χ² = 93,80; p = 0,000). Os 
dados de porcentagem indicam que a maioria dos familiares (67,16%) lidava com esses 
comportamentos entre 3 e 6 vezes por semana ou todos os dias. Dois outros 
comportamentos problemáticos se destacaram. Uma considerável porcentagem dos 
familiares lidava com frequência, entre 3 e 6 dias por semana e todos os dias, com os 
comportamentos de pedir atenção demais (40,30%) e comportamentos embaraçosos ou 
vergonhosos (37,31%). Com relação aos dados relativos às médias das respostas dos 
familiares, eles lidaram com a ingestão excessiva de líquidos e com o hábito de fumar 
demais no mês anterior à entrevista, entre 1 e 2 vezes por semana e 3 e 6 vezes por semana.  

Quanto à sobrecarga subjetiva da subescala B (Tabela 9), a grande maioria da 
amostra (91,67%) se sentiu entre um pouco e muito incomodado ao lidar com os 
comportamentos autoagressivos do paciente. Os dados referentes às médias de respostas 
indicam que, com exceção de pedir atenção demais, os demais comportamentos 
incomodaram os familiares, em média, entre um pouco e muito. A solicitação de atenção 
pelo paciente ao familiar incomodou, em média, entre muito pouco e um pouco. Com 
relação à classificação dos postos, não foi encontrada diferença estatisticamente 
significativa, indicando que todos os comportamentos problemáticos do paciente podem 
gerar grau semelhante de sobrecarga subjetiva (χ² = 2,86; p = 0,722). 
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Tabela 9 
Resultados da Escala FBIS-BR, para cada questão das subescalas de assistência na vida cotidiana e de comportamentos problemáticos, em termos 
de porcentagens (%), médias, desvios-padrão e média dos postos 

Item 
Sobrecarga Objetiva  Sobrecarga Subjetiva 
Opções de respostas* Média (DP) Média dos 

postos 
Opções de respostas* Média 

(DP) 
Média dos 
postos*** 1 e 2 3 4 e 5 1 e 2 3 e 4 

Subescala A - assistência na vida cotidiana 
Asseio (A1a e A1b) 47,76% 8,95% 43,29% 2,83 (1,78) 4,96 60,53% 39,47% 2,24 (1,22) 6,56 
Medicação (A2a e A2b)  28,36% 4,48% 67,16% 3,70 (1,75) 6,11 67,34% 32,66% 1,94 (1,21) 4,00 
Tarefas de casa (A3a e A3b) 32,83% 7,46% 59,71% 3,51 (1,72) 6,12 44,00% 56,00% 2,44 (1,31) 4,44 
Compras (A4a e A4b) 58,20% 23,89% 17,91% 2,36 (1,34) 4,33 67,44% 32,56% 1,88 (1,24) 4,56 
Comida (A5a e A5b) 29,86% 2,98% 67,16% 3,75 (1,76) 6,31 90,00% 10,00% 1,34 (0,87) 4,19 
Transporte (A6a e A6b)  67,16% 29,85% 2,98% 2,00 (0,94) 3,72 69,05% 30,95% 1,88 (1,27) 4,88 
Dinheiro (A7a e A7b) 70,15% 14,92% 14,93% 2,00 (1,36) 3,66 50,00% 50,00% 2,33 (1,40) 5,13 
Ocupar o tempo (A8a e A8b) 26,87% 2,98% 70,15% 3,82 (1,63)   6,40** 50,00% 50,00% 2,33 (1,27) 6,13 
Consultas médicas (A9a e A9b) 91,05% 5,97% 2,98% 1,72 (0,71) 3,38 62,50% 37,50% 1,95 (1,28) 5,13 
Subescala B - comportamentos problemáticos 
Comportamentos vergonhosos (B1a e 
B1b) 50,75% 11,94% 37,31% 2,73 (1,64) 3,81 16,67% 83,33% 3,38 (1,08) 3,33 

Pedir atenção demais (B2a e B2b) 47,76% 11,94% 40,30% 2,85 (1,73) 3,93 34,15% 65,85% 2,80 (1,33) 3,33 
Comportamentos noturnos perturbadores 
(B3a e B3b) 68,66% 13,43% 17,91% 1,97 (1,46) 2,91 16,67% 83,33% 3,37 (1,05) 3,83 

Comportamentos heteroagressivos (B4a e 
B4b) 82,10% 8,95% 8,95% 1,69 (1,14) 2,70 16,66% 83,34% 3,50 (0,98) 3,33 

Comportamentos autoagressivos (B5a e 
B5b) 79,10% 10,45% 10,45% 1,75 (1,22) 2,81 8,33% 91,67% 3,67 (0,87) 3,83 

Bebe demais (bebidas alcoólicas) (B6a e 
B6b) 86,56% 4,48% 8,96% 1,43 (1,12)  20,00% 80,00% 3,50 (1,08)  

Ingestão excessiva de líquidos e fuma 
demais (B7a e B7b) 28,36% 4,48% 67,16% 3,81 (1,69)  4,84** 30,19% 69,81% 3,02 (1,28) 3,33 

Usa drogas (B8a e B8b) 92,54% 2,98% 4,48% 1,27 (0,90)  0,00% 100,00% 3,86 (0,38)  
*Para as subescalas A e B de sobrecarga objetiva, as opções de resposta são: 1 = nenhuma vez; 2 = menos que 1 vez por semana; 3 = 1 ou 2 vezes por semana; 4 = 3 a 6 vezes 
por semana; 5 = todos dos dias. Para as subescalas A e B de sobrecarga subjetiva, as opções de resposta são: 1 = nem um pouco; 2 = muito pouco; 3 = um pouco; 4 = muito.  
**Subescala A de sobrecarga objetiva: Chi-Square = 138,91; df = 8; p < 0,001. Subescala B de sobrecarga objetiva: Chi-Square = 93,80; df = 5; p < 0,001 
***Subescala A de sobrecarga subjetiva: Chi-Square = 9,96; df = 8; p = 0,268. Subescala B de sobrecarga subjetiva: Chi-Square = 2,86; df = 5; p = 0,722. 



 

 

 

88

A Tabela 10 apresenta os resultados referentes à subescala C de sobrecarga 
financeira. Nos 30 dias anteriores à coleta, os pacientes tiveram gastos, em média, de 
R$529,38 (DP = 371,50), com variação entre R$78,50 e R$1896,00. O valor que os 
pacientes contribuíam com as despesas foi, em média, de R$388,83 (DP = 360,41), com 
variação entre R$0,00 e R$1.448,00. Os gastos que os familiares tiveram com os pacientes 
foram, em média, de R$233,25 (DP = 251,15), com variação entre R$0,00 e 935,00. 
Apenas 23,88% dos familiares sentiram que os gastos com o paciente foram pesados, no 
último ano, entre frequentemente ou sempre ou quase sempre. Em média, os familiares 
sentiram que os gastos com o paciente foram entre raramente e às vezes pesados no último 
ano. 
 
Tabela 10 
Resultados da Escala FBIS-BR, para cada questão da subescala de impacto financeiro, em 
termos de porcentagens (%), médias e desvios-padrão 

Item 
Opções de resposta*  

1 e 2** 3 4 e 5** Média (DP) 

Total de despesas (R$) (C2)    529,38 (371,50) 

Contribuição do paciente (R$) (C3)    388,83 (360,41) 

Gastos com o paciente (R$) (C4)    233,25 (251,15) 

Impressão do peso dos gastos (no 
último ano) (C5) 46,27% 29,85% 23,88%   2,61 (1,47) 

* As opções de resposta para a impressão do peso dos gastos para o familiar no último ano era 1 = nunca, 2 = 
raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente e 5 = sempre ou quase sempre. 
** As opções 1 e 2 indicam sobrecarga baixa enquanto 4 e 5 representam sobrecarga elevada. 

 
As Tabelas 11 e 12 apresentam os resultados da subescala D, referente à frequência 

de alterações na rotina diária do familiar. Conforme pôde ser observado na Tabela 11, não 
houve diferença estatisticamente significativa na classificação do impacto das diversas 
áreas da vida familiar, obtida pelo cálculo da média dos postos de Friedman (χ² = 5,04; p = 
0,169). Os dados de porcentagem indicam que cerca de um quinto da amostra apresentou 
um impacto de frequência elevada em três aspectos de sua vida: atividades de lazer 
(22,39%), rotina da casa (22,39%) e dedicação de atenção aos outros membros da família 
(23,88%). Quanto ao último item, apenas 7,76% dos entrevistados tiveram que atrasar ou 
faltar a seus compromissos, nos últimos 30 dias, entre 3 a 6 vezes por semana e todos os 
dias. Com relação às médias de respostas dos familiares, eles atrasaram ou faltaram a seus 
compromissos, em média, entre nenhuma vez e menos que 1 vez por semana. Suas 
atividades de lazer, a dedicação de tempo aos outros membros da família e a sua rotina da 
casa foram alteradas, em média, entre menos de 1 vez por semana e 1 ou 2 vezes por 
semana. Com relação ao item que avaliava a impressão de impacto permanente em suas 
vidas, a maioria dos familiares (67,16%) sentiu entre um pouco e muita alteração.  
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Tabela 11 
Resultados da Escala FBIS-BR, para cada questão da subescala impacto na rotina diária do 
familiar, em termos de porcentagens (%), médias, desvios-padrão e média dos postos 

Item 
Alternativas de respostas* Média 

(DP) 
Média dos 

postos 1 e 2** 3 4 e 5 ou 
3 e 4*** 

Atraso ou ausência a compromissos (D1a) 80,60% 11,94% 7,46% 1,66 (1,05) 2,29 

Lazer (D1b) 70,15% 7,46% 22,39% 2,07 (1,56) 2,57 

Rotina da casa (D1c) 70,15% 7,46% 22,39% 2,09 (1,58) 2,57 

Dedicar atenção a outros familiares (D1d) 67,17% 8,95% 23,88% 2,12 (1,58) 2,56 

Impressão sobre alteração permanente (D2) 32,83%  67,16% 2,89 (1,23)  
Chi-Square = 5,04; df = 3; p = 0,169 
* Para as subescalas de sobrecarga objetiva (itens D1a, D1b, D1c e D1d), as opções de resposta são: 1 = 
nenhuma vez; 2 = menos que 1 vez por semana; 3 = 1 ou 2 vezes por semana; 4 = 3 a 6 vezes por semana; 5 = 
todos dos dias. Para a subescala de sobrecarga subjetiva (item D2), as opções de resposta são: 1 = nem um 
pouco; 2 = muito pouco; 3 = um pouco; 4 = muito. 
**As opções 1 e 2 indicam sobrecarga baixa. 
***As opções 4 e 5 (sobrecarga objetiva) e 3 e 4 (sobrecarga subjetiva) indicam sobrecarga elevada. 

 
Na Tabela 12, estão apresentados os itens dicotômicos da subescala D que se 

referem aos outros aspectos das alterações na vida dos familiares. Observa-se que a área 
mais afetada foi a redução na vida social (55,22%) e que 44,78% dos familiares passaram a 
receber menos pessoas em casa em decorrência do transtorno psiquiátrico do paciente. 
Somente 7,46% dos entrevistados tiveram que aposentar mais cedo do que planejavam 
para cuidar do paciente. Observa-se, ainda, que o impacto permanente dos familiares, em 
média, foi moderado (8,07; DP = 1,65). 
 

Tabela 12 
Resultados da subescala D de impacto da rotina diária para os itens dicotômicos da 
subescala, em termos de porcentagens, médias e desvios padrões 
Item Opções de resposta Média (DP) 

Não  Sim  

Redução ou abandono de emprego  61,19% 38,81% 1,39 (0,49) 
Aposentadoria antes do planejado 92,54%  7,46% 1,07 (0,26) 
Diminuição da vida social 44,78% 55,22% 1,55 (0,50) 
Perda de amizades 76,12% 23,88% 1,24 (0,43) 
Redução de férias 62,69% 37,31% 1,37 (0,49) 
Recepção de menos pessoas em casa 55,22% 44,78% 1,48 (0,50) 
Impacto permanente do cuidador (Soma D3)*   8,07 (1,65) 

*O item D3 inclui as 6 questões com respostas dicotômicas, com valores 1 (não) e 2 (sim), que foram 
somadas para avaliar o impacto permanente do transtorno psiquiátrico na vida dos cuidadores dos pacientes, 
em que 1-4 = baixo impacto, 5-8 = moderado e 9-12 = elevado. Os resultados apresentados para esse item 
obtiveram pontuação mínima de 6 pontos e pontuação máxima de 12 pontos. 
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A Tabela 13 contém a descrição dos resultados da subescala E que avalia a 
frequência de preocupações com o paciente. Conforme a análise de Friedman da média dos 
Postos (χ² = 70,01; p < 0,001), observa-se que a maior fonte significativa de preocupação 
foi a segurança física do paciente (4,87), seguida pelo futuro (4,44) e pelas suas condições 
financeiras (4,06). A maioria dos familiares se preocupava frequentemente e sempre ou 
quase sempre com a segurança física (73,13%), com a saúde física (70,15%) e com o 
futuro do paciente (70,15%). Com relação aos dados das médias de respostas dos 
familiares, eles se preocupavam, em média, entre frequentemente e sempre ou quase 
sempre com a segurança física do paciente. Quanto à vida social, saúde física, condições 
financeiras e futuro do paciente, essa preocupação ocorria, em média, entre às vezes e 
frequentemente.  
  
Tabela 13 
Resultados da subescala E de preocupações com o paciente, em termos de porcentagens, 
médias, desvios-padrão e média dos postos. 

Item Opções de resposta* 
Média (DP) Média dos 

postos 1 e 2 3    4 e 5 
Segurança física (E1) 11,94% 14,92% 73,13% 4,14 (1,27)  4,87* 

Tipo de tratamento (E2) 56,71% 14,92% 28,37% 2,50 (1,59) 2,90 

Vida social (E3) 26,86% 16,42% 56,72% 3,53 (1,63) 4,13 

Saúde física (E4) 17,91% 11,94% 70,15% 3,95 (1,39) 4,61 

Condições de moradia (E5) 52,24%  8,95% 38,81% 2,67 (1,77) 2,99 

Condições financeiras (E6) 20,90% 19,40% 59,70% 3,66 (1,48) 4,06 

Futuro do paciente (E7) 19,40% 10,4% 70,15% 3,89 (1,48) 4,44 
*Para a subescala E de sobrecarga subjetiva, as opções de respostas são: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = às 
vezes; 4 = frequentemente; 5 = sempre ou quase sempre. 
*Chi-Square = 70,01; df = 6; p < 0,001. 
 

 Questões abertas do questionário sociodemográfico e clínico: dificuldades e 

apoio necessário para o familiar 

  

 Com relação ao item aberto do questionário sociodemográfico e clínico, o qual 

avaliava as dificuldades do papel de cuidador, cerca de um terço da amostra (34,33%) 

indicou que lidar com os momentos de crise do paciente ou com os seus comportamentos 

problemáticos, tais como agressividade verbal, problemas de higiene ou o paciente não 

auxiliar nas tarefas domésticas, era muito pesado para o familiar. Outras dificuldades 

mencionadas pelos familiares foram a realização das tarefas de assistência cotidiana 

(11,99%), os problemas de relacionamento com o paciente (10,45%), o impacto na vida do 
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cuidador (7,46%), as preocupações com o paciente (5,97%), impacto financeiro (2,98%) e 

o paciente não aceitar o tratamento ou tomar a medicação (2,98%). Uma minoria dos 

entrevistados (17,90%) não souberam responder ou indicaram que nada era pesado ao 

cuidar do paciente e 7,46% indicaram que tudo era excessivamente difícil. 

Quanto à questão aberta que avaliava o tipo de apoio que o familiar considera 

necessário para melhorar a vida do paciente e da família, quase metade dos entrevistados 

(44,77%) indicaram a necessidade dos profissionais do serviço de saúde mental prestarem 

maiores cuidados aos pacientes ou fornecerem mais suporte ou informações aos 

cuidadores. Outros apoios necessários indicados pelos sujeitos foram: ajuda financeira 

(25,37%), atividades ocupacionais para o paciente (11,93%) e ajuda de outros familiares 

para cuidar do paciente (4,48%). Uma minoria dos entrevistados (16,42%) não souberam 

responder ou indicaram que nenhum suporte era necessário para melhorar sua vida ou a do 

paciente. 

 

Descrição das estratégias de enfrentamento 

 

Serão apresentados a seguir os resultados das estratégias de enfrentamento 

utilizadas pelos familiares. Inicialmente, serão descritos os escores globais dos quatro 

fatores da EMEP. Em seguida, serão expostos os resultados da EMEP para cada item de 

cada fator da escala. 

 

Estratégias de enfrentamento por escores globais das subescalas. 

   

A Tabela 14 apresenta as porcentagens de respostas aos itens de cada fator da 

escala EMEP, para cada categoria de opções de resposta. As opções 1 e 2 indicam baixa 

frequência de utilização das estratégias, 3 indica utilização em frequência média e 4 e 5 

indicam que os familiares usam a estratégia em frequência elevada. Os dados de 

porcentagens indicam que mais da metade dos familiares utilizavam com frequência 

elevada as estratégias de busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso (58,85%) e as 

focalizadas no problema (51,41%). Os outros dois fatores, estratégias focalizadas na 

emoção e busca de suporte social, eram utilizados em frequência elevada por uma baixa 

porcentagem da amostra (21,19% e 23,28%, respectivamente). 
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Tabela 14 
Porcentagens de resposta nas subescalas da EMEP 

Subescala 
Opções de resposta* 

1 e 2 3 4 e 5 

Fator 1 - Estratégias focalizadas no problema 28,19% 20,40% 51,41% 

Fator 2 - Estratégias focalizadas na emoção 63,58% 15,22% 21,19% 

Fator 3 - Busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso 30,07% 11,09% 58,85% 

Fator 4 - Busca de suporte social 54,33% 22,39% 23,28% 
* As opções de respostas são: 1 = Eu nunca faço isso; 2 = Eu faço isso um pouco;  
3 = Eu faço isso às vezes; 4 = Eu faço isso muito; 5 = Eu faço isso sempre. 
 

  

Tabela 15 
Médias e desvios-padrão dos escores nas subescalas da EMEP e valor de p referente à 
comparação dos escores aos pares 
Comparação das subescalas Médias (DP)  p 

Estratégias focalizadas no problema 3,46 (0,61)  0,000* 

Estratégias focalizadas na emoção 2,20 (0,77) 

Estratégias focalizadas no problema 3,46 (0,61) 1,000 

Busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso 3,50 (0,78) 

Estratégias focalizadas no problema 3,46 (0,61)  0,000* 

Busca de suporte social 2,50 (0,89) 

Estratégias focalizadas na emoção 2,20 (0,77)  0,000* 

Busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso 3,50 (0,78) 

Estratégias focalizadas na emoção 2,20 (0,77) 0,112 

Busca de suporte social 2,50 (0,89) 

Busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso 3,50 (0,78)  0,000* 

Busca de suporte social 2,50 (0,89) 

*p < 0,001 

 

A Tabela 15 apresenta os escores médios dos quatro fatores da EMEP e os 

resultados da comparação entre esses fatores. O teste de variância ANOVA de medidas 

repetidas indicou que os escores dos fatores da EMEP eram diferentes entre si, 

significativamente (p = 0,000). Foi realizado, assim, o teste de post hoc de Bonferroni para 

verificar quais fatores diferenciavam significativamente entre si com relação às suas 

médias. Conforme pode ser observado na Tabela 15, as estratégias focalizadas no problema 
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e de busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso foram as mais utilizadas pelos 

familiares, em uma frequência média entre às vezes e muito. Essas duas estratégias foram 

usadas pelos familiares, significativamente (p < 0,001), em frequência maior do que as 

estratégias focalizadas na emoção e de busca por suporte social. Os familiares utilizaram 

essas duas últimas estratégias em uma frequência média significativamente semelhante e 

equivalente a entre um pouco e às vezes. 

 

Estratégias de enfrentamento por itens da escala. 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados da EMEP por meio das médias e das 

porcentagens de respostas a cada item da escala. As opções 1 e 2 indicam uso em 

frequência baixa da estratégia, enquanto 3 indica uso médio e as opções 4 e 5 indicam 

utilização em frequência elevada. Os dados foram classificados por meio da média dos 

postos, calculada utilizando o teste de Friedman. 

Para o fator 1, referente às estratégias com foco no problema, observou-se que 

tentar ser uma pessoa mais forte e otimista foi a estratégia que teve a frequência 

significativamente mais elevada do que as demais, avaliada pela média dos postos (11,87; 

X² = 108,30; p = 000). A maioria dos familiares utilizava em frequência elevada essa 

estratégia (73,13%), assim como as estratégias de insistir e lutar pelo que quer (67,16%), 

acreditar que está se tornando uma pessoa mais experiente (67,16%), tentar não fechar as 

portas atrás de si (65,67%), pensar que sairá melhor dessa situação (62,69%), aumentar 

seus esforços para ser bem-sucedido (62,69%) e concentrar nas coisas boas da sua vida 

(62,69%). Uma minoria dos familiares utilizava, em frequência alta, as estratégias de 

encontrar diferentes soluções para a situação de cuidador (25,37%), lembrar que as coisas 

poderiam ser piores (29,85%) e mudar alguma coisa para dar certo (35,82%). Os dados de 

médias indicam que as estratégias de fazer e seguir um plano de ação, de lembrar que as 

coisas poderiam ser piores e de buscar encontrar diferentes soluções para o problema eram 

usadas, em média, entre um pouco e às vezes pelos familiares. A estratégia de tentar 

concentrar em algo bom que pode vir com a situação era usada, em média, às vezes pelos 

sujeitos da amostra. As estratégias de insistir e lutar pelo quer e tentar ser uma pessoa mais 

forte e otimista era utilizada, em média, entre muito e sempre pelos cuidadores. As demais 

estratégias eram utilizadas, em média, entre às vezes e muito pelos familiares. 
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Tabela 16 
Resultados da Escala EMEP para cada questão das subescalas, em termos de porcentagens 
(%), médias e desvios-padrão (DP), analisados pelo teste de Friedman 

Item 
Opções de resposta*   

1 e 2 3 4 e 5 Médias 
(DP) 

Média dos 
postos 

Fator 1 - Estratégias focalizadas no problema      
40 - Dizer a si mesmo o quanto conseguiu  35,82% 19,40% 44,78% 3,19 (1,54)  8,36 
39 - Pensar que sairá melhor da experiência 25,37% 11,94% 62,69% 3,58 (1,49) 10,10 
45 -Tentar não fechar as portas atrás de si 17,91% 16,42% 65,67% 3,94 (1,31) 11,08 
36 – Encarar a situação por etapas 31,34% 23,88% 44,78% 3,36 (1,49)  9,21 
1- Levar em conta o lado positivo das coisas 26,86% 19,41% 53,73% 3,51 (1,42)  9,58 
33- Mudar algo para que dê certo 31,34% 32,84% 35,82% 3,13 (1,32)  8,31 
28 – Acreditar que está se tornando mais 
experiente 22,39% 10,45% 67,16% 3,85 (1,29) 10,66 

32 – Tentar não agir precipitadamente 23,88% 35,82% 40,30% 3,29 (1,30)  8,72 
42 – Fazer e seguir o plano de ação 46,27% 13,43% 40,3% 2,91 (1,72)  7,73 
24 – Aumentar os esforços para ser bem-sucedido 25,38% 11,94% 62,68% 3,72 (1,49) 10,50 
17 – Concentrar nas coisas boas da vida 19,40% 17,91% 62,69% 3,85 (1,35) 10,60 
10 – Insistir e lutar pelo que quer 10,45% 22,39% 67,16% 4,06 (1,19) 11,46 
3- Concentrar em algo bom que pode vir com a 
situação 44,78% 14,92% 40,30% 2,97 (1,62)  8,02 

15 – Tentar ser mais forte e otimista 13,43% 13,44% 73,13% 4,16 (1,23) 11,87** 
30 – Lembrar que as coisas poderiam ser piores 37,31% 32,84% 29,85% 2,81 (1,45)  7,83 
19 – Aceitar a simpatia e compreensão de outras 
pessoas 16,42% 23,88% 59,70% 3,82 (1,28) 10,87 

14 – Encontrar diferentes soluções 49,26% 25,37% 25,37% 2,63 (1,49)  6,58 
16 – Evitar que os sentimentos atrapalhem outras 
coisas na vida 29,85% 20,90% 49,25% 3,42 (1,55)  9,82 

Fator 2 - Estratégias focalizadas na emoção      
29- Culpar outras pessoas 80,60% 10,45%  8,95% 1,63 (1,08) 6,16 
20 – Demonstrar raiva para as pessoas que 
causaram problema 53,74% 25,37% 20,89% 2,40 (1,42) 8,78 

13 – Descontar em outras pessoas 74,63% 14,92% 10,45% 1,76 (1,29) 6,72 
25 – Achar que as pessoas foram injustas 53,73% 19,41% 26,86% 2,49 (1,48) 8,93 
38 – Pensar em coisas fantásticas ou irreais 74,63% 10,45% 14,92% 1,87 (1,30) 6,81 
23 – Sentir mal por não ter podido evitar 52,25% 19,40% 28,35% 2,57 (1,55) 9,10 
35 – Imaginar como as coisas poderiam acontecer 40,30% 16,42% 43,28% 3,07 (1,56)  10,54** 
2 – Culpar-se 76,12% 14,92%  8,96% 1,81 (1,13) 7,04 
5 – Procurar um culpado para a situação 79,11%  5,97% 14,92% 1,81 (1,42) 6,69 
22 – Perceber que você mesmo trouxe o problema 
para si 61,19% 17,91% 20,90% 2,18 (1,47) 8,02 

34 – Procurar se afastar das pessoas em geral 68,66% 11,94% 19,40% 2,05 (1,42) 7,52 
37 – Descobrir quem mais é o responsável 67,17% 11,94% 20,89% 2,13 (1,57) 7,80 
12 – Brigar consigo mesmo 49,25% 23,88% 26,87% 2,63 (1,54) 9,32 
18 – Desejar poder mudar o modo como se sente 53,73%  8,96% 37,31% 2,70 (1,64) 9,47 
11 –Recusar-se a acreditar que isto esteja 
acontecendo 68,66% 16,42% 14,92% 1,95 (1,35) 7,10 

Fator 3 - Busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso 
44 – Apegar à fé 11,94%  7,46% 80,60% 4,25 (1,20)   4,91** 
6 – Esperar que um milagre aconteça 31,35%  5,97% 62,68% 3,57 (1,66) 4,11 
21 – Praticar mais a religião 62,69%  2,98% 34,33% 2,46 (1,81) 2,87 
41 – Desejar poder mudar o que aconteceu 43,29%  8,95% 47,76% 3,06 (1,61) 3,48 
27 – Tentar esquecer o problema 29,85% 32,84% 37,31% 3,10 (1,46) 3,41 
8 – Rezar/orar 14,93%  8,95% 76,12% 4,19 (1,30) 4,90 
26 – Imaginar um tempo melhor 16,41% 10,45% 73,14% 3,88 (1,41) 4,31 

Continua 
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Continuação da Tabela 16 

Item 
Opções de resposta*   

1 e 2 3 4 e 5 Médias 
(DP) 

Média dos 
postos 

Fator 4 - Busca de suporte social      
9 – Conversar com alguém sobre como está se 
sentindo 47,76% 26,87% 25,37% 2,66 (1,44) 2,95 

31 – Conversar com alguém que possa resolver o 
problema 58,20% 22,39% 19,41% 2,33 (1,45) 2,70 

43 – Conversar para obter informação 58,21% 20,90% 20,89% 2,40 (1,42) 2,74 
7 – Pedir conselho para alguém que respeite 52,24% 23,88% 23,88% 2,57 (1,49) 2,88 
4 – Guardar os sentimentos para si mesmo 55,22% 17,91% 26,87% 3,45 (1,46)    3,73** 
* As opções de respostas são: 1 = Eu nunca faço isso; 2 = Eu faço isso um pouco; 3 = Eu faço isso às vezes; 
4 = Eu faço isso muito; 5 = Eu faço isso sempre. 
** Fator 1: Chi-Square 108,30; df = 17; p < 001. Fator 2: Chi-Square = 106,09; df = 14; p < 001. Fator 3: 
Chi-Square = 68,14; df = 6; p < 001. Fator 4: Chi-Square = 24,94; df = 4; p < 001. 
 

Com relação ao fator 2, referente às estratégias focalizadas na emoção (Tabela 16), 

a mais utilizada significativamente, classificada pelas médias dos postos de Friedman, 

consistiu em imaginar como as coisas poderiam acontecer (10,54; χ² = 106,09; p = 000). 

Apenas 43,28% dos familiares responderam utilizar essa estratégia em frequência elevada. 

Os dados de médias indicam que a estratégia de imaginar como as coisas poderiam 

acontecer era usada aproximadamente, em média, às vezes pela amostra. As estratégias de 

culpar outras pessoas, “descontar” em outras pessoas, culpar-se, procurar um culpado para 

a situação e recusar-se a acreditar que a situação esteja acontecendo eram utilizadas, em 

média, entre nunca e muito pouco pelos familiares. As demais estratégias eram usadas pela 

amostra, em média, entre um pouco e às vezes. 

Para o fator 3, relativo às estratégias de práticas religiosas/pensamento fantasioso 

(Tabela 16), a estratégia mais utilizada, significativamente, classificada pela média dos 

postos (χ² = 68,14; p = 000), foi a de apegar à sua fé (4,91), seguida pela estratégia de rezar 

ou orar (4,90). A maioria da amostra utilizava, em frequência elevada, as estratégias de 

apegar à sua fé (80,60%), de rezar ou orar (76,12%) e de imaginar um tempo melhor do 

que aquele em que se encontrava (73,14%). Os dados de média indicam que os familiares 

praticavam mais a religião desde que assumiram a situação de cuidadores, em média, entre 

um pouco e às vezes. As estratégias de esperar que um milagre aconteça, de desejar poder 

mudar o que aconteceu, de tentar esquecer o problema todo e de imaginar um tempo 

melhor do aquele em que está eram usadas, em média, entre às vezes e muito pelos 

familiares. As demais estratégias eram utilizadas pelos cuidadores, em média, entre muito 

ou sempre. 
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Quanto ao fator 4, relativo às estratégias de busca por suporte social (Tabela 16), a 

média dos postos de  Friedman indicou que a estratégia de tentar guardar os sentimentos 

para si mesmo (3,73) era a mais utilizada, significativamente, pelos familiares (χ² = 24,94; 

p = 000). As cinco estratégias que compõem esse fator eram usadas em frequência elevada 

por uma baixa porcentagem da amostra (entre 19,41% e 26,87%). Os dados de médias 

indicam que as estratégias de conversar com alguém sobre como está se sentindo, 

conversar com alguém que possa resolver o seu problema, conversar para obter 

informações e pedir conselho para alguém que respeita eram utilizadas pelos familiares, 

em média, entre um pouco e às vezes. A estratégia de tentar guardar seus sentimentos para 

si mesmo era usada, pelos cuidadores, em média, entre às vezes e muito. 

 

Questões abertas da EMEP. 

 

O item aberto da escala, o qual questionava se o familiar utilizava alguma outra 

estratégia de enfrentamento que não estava incluída na escala, indicou que apenas 35,82% 

dos entrevistados responderam positivamente. Os familiares disseram utilizar, além das 

abordadas da escala, estratégias, tais como: colocar limites aos comportamentos do 

paciente; buscar tratamento ou ajuda especializada; auxiliar o paciente a tomar a 

medicação; buscar fazer atividades para distrair; afastar - se do paciente quando ele está em 

crise; não responsabilizar ou punir o paciente quando apresentava comportamentos 

problemáticos; buscar compreender o paciente; e atividades de aproximação com o 

paciente, tais como: sair para passear com ele, trazê-lo para morar com o familiar e buscar 

passar mais tempo com o paciente. 

 Com relação à pergunta aberta, a qual questionava se existia alguma estratégia que 

o familiar considerava que tinha sido mais eficaz. Cerca de um quinto (20,90%) dos 

sujeitos responderam que nenhuma estratégia havia sido boa. As estratégias citadas como 

eficazes pelos demais familiares foram: realizar práticas religiosas (25,37%), aproximar-se 

do paciente (23,88%), buscar ajuda profissional ou tratamento para o paciente (14,93%), 

solicitar apoio nas tarefas ou ajuda financeira para outras pessoas (8,96%), afastar-se do 

paciente quando ele estava agressivo ou muito agitado (4,48%), buscar informações 

(2,99%), realizar atividades para distrair (2,99%), colocar limites nos comportamentos 

problemáticos do paciente (2,99%), procurar dedicar mais tempo com o paciente (1,49%), 
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não castigar o paciente quando ele realizava algum comportamento problemático (1,49%) e 

ter esperança na melhora do paciente (1,49%). 

 

Análises de comparação de grupos extremos de sobrecarga subjetiva 

 

 Foram comparados dois grupos de familiares, com alto e baixo graus de sobrecarga 

subjetiva, a fim de verificar se eles diferiam com relação às estratégias de enfrentamento.  

Para fazer a divisão dos dois grupos, partiu-se dos resultados obtidos para o escore global 

de sobrecarga, que se distribuíram em uma faixa de 1,00 a 4,33, com média de 2,66. 

Considerou-se, como sobrecarga baixa, os escores entre 1,00 e 2,44 e, como sobrecarga 

elevada, os escores entre 2,88 a 4,33.  

  

Tabela 17 
Comparação dos escores médios de estratégias de enfrentamento nos grupos extremos de 
sobrecarga, por meio do teste t de Student para amostras independentes 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n) 
Média 
(DP) t P 

Fator 1 – Estratégias focalizadas 
no problema 

Baixa sobrecarga 21 3,38 (0,66) 
-0,83 0,412 

Elevada sobrecarga 32 3,53 (0,61) 

Fator 2 - Estratégias focalizadas 
na emoção 

Baixa sobrecarga 21 1,70 (0,51) 
-5,31 0,000* 

Elevada sobrecarga 32 2,63 (0,77) 

Fator 3 - Busca de práticas 
religiosas/pensamento 
fantasioso 

Baixa sobrecarga 21 3,22 (0,78) 
-1,65 0,105 

Elevada sobrecarga 32 3,58 (0,77) 

Fator 4 - Busca de suporte social 
Baixa sobrecarga 21 2,27 (0,77) 

-1,36 0,181 
Elevada sobrecarga 32 2,61 (0,96) 

P < 0,001 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados da comparação dos escores globais dos fatores 

da EMEP entre os grupos extremos de baixa e alta sobrecargas, realizados por meio do 

teste t de Student. Como pode ser observado na Tabela 17, somente para o Fator 2 da 

EMEP, relativo às estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção, houve diferença 

estatisticamente significativa entre os escores médios do fator entre os grupos extremos de 

alta e baixa sobrecargas. Os familiares com sobrecarga elevada utilizavam as estratégias 

focalizadas na emoção em frequência média, significativamente, mais elevada 

comparativamente aos cuidadores com escores mais baixos de sobrecarga. 
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Análises univariadas da sobrecarga global subjetiva 

 

 Foram realizadas análises univariadas para selecionar as variáveis a serem incluídas 

no modelo de Regressão Linear Múltipla. Para isso, foram analisados os escores de 

sobrecarga subjetiva em relação às seguintes variáveis: os escores dos quatro fatores da 

EMEP, as características sociodemográficas e de condições de vida dos familiares e as 

características clínicas e sociodemográficas dos pacientes. Serão incluídas no modelo as 

variáveis que apresentarem relação significativa, a p < 0,05, e as não-significativas, a  

p < 0,25, com o escore global de sobrecarga subjetiva, seguindo recomendação de Hosmer 

e Lemeshou (2000), tendo em vista que variáveis que não se apresentam como 

significativas nas análises univariadas podem ser significativas na análise multivariada. As 

variáveis categóricas foram analisadas por meio do teste t de Student e as contínuas por 

meio do teste de correlação de Pearson. Seguem os resultados dessas análises. 

 

Análises univariadas dos fatores da EMEP. 

  

A Tabela 18 apresenta os resultados das análises univariadas das variáveis 

contínuas referentes aos fatores da EMEP. Os resultados indicam que todos os quatros 

fatores, relativos às estratégias de enfrentamento focalizadas no problema (p = 0,046), 

focalizadas na emoção (p = 0,000), de busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso 

(p = 0,004) e de busca por suporte social (p = 0,188), deverão ser incluídos no modelo de 

regressão múltipla. 

 
 
 
Tabela 18 
Análises univariadas das variáveis contínuas referentes aos fatores da EMEP em relação ao 
grau global de sobrecarga subjetiva por meio do teste de correlação de Pearson 
Variáveis     Média (DP)       r     P 

Fator 1 - Estratégias focalizadas no problema 3,46 (0,61) 0,24 0,046* 

Fator 2 - Estratégias focalizadas na emoção 2,20 (0,77) 0,53  0,000** 

Fator 3 - Busca de práticas religiosas/pensamento 
fantasioso 3,50 (0,78) 0,35  0,004** 

Fator 4 - Busca de suporte social 2,50 (0,89) 0,16      0,188 
r = coeficiente de correlação de Pearson *p < 0,05 **p < 0 ,001 

 
  



 

 

 

99

 Análises univariadas das características dos familiares. 

  

 As Tabelas 19 e 20 apresentam os resultados das variáveis categóricas e 

contínuas referentes às características sociodemográficas dos familiares. Como pode ser 

observado na Tabela 19, as variáveis categóricas sexo do familiar (p = 0,022), vive com 

companheiro (p = 0,203) e o tipo de parentesco entre o familiar e o paciente (p = 0,061) 

apresentam valores de p abaixo de 0,25, devendo, portanto, ser incluídas na análise de 

regressão múltipla. Com relação às variáveis contínuas contidas na Tabela 20, nenhuma 

será incluída no modelo de regressão múltipla por não apresentarem valor até p < 0,25.  

 

Tabela 19 
Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 
sociodemográficas do familiar em relação ao grau de sobrecarga subjetiva por meio do 
teste t de Student para amostras independentes 
Variáveis Categorias Frequência 

(n) Média (DP) t p 

Sexo Feminino 47 2,94 (0,65) -2,35  0,022* 
Masculino 20 2,52 (0,69) 

Possui filhos Sim 56 2,82 (0,68) -0,40 0,968 
Não 11 2,81 (0,78) 

Vive com companheiro Sim 38 2,72 (0,64) 1,29 0,203 
Não 29 2,94 (0,74) 

Parentesco entre familiar 
e o paciente 

Pai ou Mãe 20 3,06 (0,58) 1,91 0,061 
Outros 47 2,71 (0,71) 

Proprietário da 
residência 

Sim 57 2,79 (0,68) -0,55 0,583 
Não 10 2,93 (0,75) 

Reside em São João del-
Rei 

Sim 56 2,85 (0,69) 0,95 0,348 
Não 11 2,63 (0,66) 

Possui renda própria Sim 57 2,85 (0,69) -0,94 0,349 
Não 10 2,62 (0,66) 

Trabalha atualmente Sim 33 2,76 (0,65) 0,61 0,543 
Não 34 2,86 (0,72)  

*p < 0,05      
 
 
Tabela 20 
Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 
sociodemográficas dos familiares em relação ao grau de sobrecarga subjetiva por meio do 
teste de correlação de Pearson 
Variáveis Média (DP)                 r p 

Idade do familiar 48,27 (16,22)               0,02 0,875 

Escolaridade 6,16 (3,38)                       0,05 0,707 

Número de filhos 2,54 (2,32)               0,13 0,305 

Valor da renda 798,06 (868,71)                     -0,07 0,583 
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Tabela 21 
Análises univariadas das variáveis categóricas referentes a condições de vida do familiar 
em relação ao grau de sobrecarga subjetiva por meio do teste t de Student para amostras 
independentes 
Variáveis Categorias Frequência  

(n) Média (DP)      t p 

Possui atividades de 
lazer 

Sim 59 2,76 (0,69)  1,75 0,084 Não 8 3,21(0,57) 

Crianças na casa Sim 23 2,81 (0,77)  0,06 0,955 Não 44 2,82 (0,65) 
Cuida de outro familiar 
doente 

Sim 23 2,97 (0,78) -1,27 0,189 Não 44 2,73 (0,63) 
Possui outras 
preocupações 

Sim 44 2,85 (0,73) -0,53 0,600 Não 23 2,75 (0,62) 
Possui problema de 
saúde 

Sim 38 2,80 (0,70) -0,20 0,844 Não 29 2,83 (0,68) 
Recebe ajuda para cuidar 
do paciente 

Sim 42 2,69 (0,66)  1,98 0,052 
Não 25 3,02 (0,70)  

Recebeu informações 
suficientes 

Sim 29 2,66 (0,76) 1,56 0,123 Não 38 2,93 (0,61) 
Sente ter apoio do 
serviço 

Sim 53 2,72 (0,64) 2,32 0,024* Não 14 3,18 (0,74) 

Considera satisfatória a 
ajuda dos profissionais 

Satisfatória ou muito 
satisfatória 59 2,75 (0,67) 

2,02 0,047* Insatisfatória ou 
muito insatisfatória 8 3,26 (0,65) 

Recebe vista dos 
profissionais do PSF 

Sim 26 3,09 (0,58) -2,75 0,008* Não 41 2,64 (0,70) 
Sentiu-se doente por 
cuidar do paciente 

Sim 29 3,25 (0,55) -5,36 0,000* Não 38 2,48 (0,60) 
Acha que o paciente 
consegue controlar 
comportamentos 
problemáticos 

 
Sim 

 
23 

 
2,82 (0,76) -0,05 0,962 

Não 44 2,81 (0,66) 

Convivência com o 
paciente 

Ruim ou muito ruim 19 3,36 (0,50) 4,71 0,000* Boa ou muito boa 48 2,60 (0,63) 
Sente satisfação em 
cuidar do paciente 

Sim 60 2,78 (0,71) 
2,22 0,043* Não 7 3,12 (0,33) 

*p<0,05 

 

A Tabela 21 contém os resultados das análises univariadas das variáveis categóricas 

referentes às características de condições de vida dos familiares. Como pode ser observado, 

as seguintes variáveis serão incluídas nas análises de Regressão Linear Múltipla por terem 

relação significativa com o grau de sobrecarga a p < 0,05 ou não significativas a p < 025: 

familiar possui atividade de lazer (p = 0,084), cuida de outro familiar doente (p = 0,189), 

recebe ajuda para cuidar do paciente (p = 0,052), recebeu informações suficientes (p = 

0,123), sente ter o apoio do serviço (p = 0,024), considera satisfatória a ajuda dos 

profissionais (p = 0,047), recebe visita dos profissionais do PSF (p = 0,008), sentiu-se 
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doente por cuidar do paciente (p = 0,000), convivência com o paciente (p = 0,000) e sente 

satisfação em cuidar do paciente (p = 0,043). 

 A Tabela 22 expõe os resultados das análises univariadas das variáveis contínuas 

referentes às condições de vida dos familiares. Como pode ser observado, a variável 

tempo, em anos, que o familiar cuida do paciente será incluída no modelo de regressão 

múltipla por ter relação significativa a p < 0,05.  
 

Tabela 22 
Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às condições de vida dos familiares 
em relação ao grau de sobrecarga subjetiva, por meio do teste de correlação de Pearson 
Variáveis Média (DP) r p 

Número de outros familiares que precisam de cuidados   0,48 (0,75)  0,11 0,392 

Tempo (anos) que cuida do paciente 10,01 (11,13) -0,29 0,018* 
* p < 0,05 

 

 

Análises univariadas das características dos pacientes. 

 

As Tabelas 23 e 24 apresentam os resultados das análises univariadas das variáveis 

categóricas e contínuas referentes às características sociodemográficas e de condições de 

vida dos familiares. Das variáveis categóricas contidas na Tabela 23, somente uma delas – 

o paciente possui atividade de lazer fora de casa (p = 0,014) – será incluída nas análises de 

Regressão Linear Múltipla por apresentar relação significativa com o grau de sobrecarga a 

p < 0,05. Das variáveis contínuas presentes na Tabela 24, a única variável que apresentou  

p < 0,25 foi a idade do paciente, sendo, portanto, incluída no modelo de regressão múltipla. 
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Tabela 23 
Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características 
sociodemográficas dos pacientes em relação à sobrecarga subjetiva por meio do teste t de 
Student para amostras independentes 
Variáveis Categorias Frequência 

(n) Média (DP) t p 

Sexo 
Masculino 35 2,84 (0,65) 

 0,32 0,750 Feminino 32 2,79 (0,74) 

Vive com companheiro Sim 18 2,69 (0,67)  0,89 0,377 Não 49 2,86 (070) 

Possui renda própria Sim 52 2,85 (0,74)  -1,01 0,316 Não 15 2,69 (0,44) 

Trabalha atualmente Sim 6 2,75 (0,74)  0,22 0,823 Não 61 2,82 (0,69) 

Atividade dentro de casa Sim 35 2,74 (0,68)  0,87 0,385 Não 32 2,89 (0,70) 

Atividade fora de casa Sim 19 2,94 (0,63)  -0,94 0,352 Não 48 2,76 (0,71) 

Atividade de lazer 
Sim 60 2,79 (0,68) 

 0,74 0,463 Não 7 3,00 (0,76) 
Atividade de lazer dentro de 
casa 

Sim 55 2,83 (0,66)  -0,38 0,705 Não 12 2,75 (0,81) 

Atividade de lazer fora de casa Sim 36 2,62 (0,63)  2,53 0,014* Não 31 3,03 (0,70) 

Possui quarto individual Sim 44 2,75 (0,66)  1,10 0,276 Não 23 2,94 (0,74) 
 
 
 
Tabela 24 
Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 
sociodemográficas dos pacientes em relação ao grau de sobrecarga subjetiva por meio do 
teste de correlação de Pearson 
Variáveis Média (DP)      R     p 

Idade 43,95 (13,57) -0,22 0,079 

Escolaridade  5,98 (3,31) 0,04 0,728 

Valor da renda (R$) 568,07 (351,15) 0,125 0,312 

Número de pessoas que dividem quarto com paciente 0,43 (0,68) 0,07 0,544 

 

 A Tabela 25 contém os resultados das análises univariadas das variáveis categóricas 

referentes às características clínicas dos pacientes. Foram selecionadas as seguintes 

variáveis: o paciente está em crise atualmente (p = 0,108), já foi internado em hospital 

psiquiátrico (p = 0,081), tipo de tratamento que o paciente realiza (p = 0,033) e toma a 

medicação sozinho (p = 0,194). Essas variáveis serão incluídas nas análises de Regressão 

Linear Múltipla por apresentarem p < 0,05 ou p < 0,25. 
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Tabela 25 
Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características clínicas dos 
pacientes em relação ao grau de sobrecarga subjetiva por meio do teste t de Student para 
amostras independentes 
Variáveis Categorias Frequência 

(n) Média (DP) t   p 

Grupo diagnóstico 
CID 

Transtornos do espectro da 
esquizofrenia (F 20-29) 45 2,81 (0,73) -0,05 0,958 
Transtornos do humor (F 30-39) 22 2,82 (0,60) 

Comorbidades 
psiquiátricas 

Sim 9 2,82 (0,68) -0,04 0,969 Não 58 2,81 (0,69) 
Já internou em 
hospital psiquiátrico 

Sim 37 2,78 (0,74)  0,48 0,081 
Não 30 2,86 (0,62)   

Está em crise 
atualmente 

Sim 16 3,06 (0,73) -1,63 0,108 Não 51 2,74 (0,66) 
Tipo de 
acompanhamento 
pelo CAPS 

Somente consulta 55 2,79 (0,74)   
Frequenta ate 3 vezes/semana ou 
4 a 5 vezes por semana 12 2,92 (0,44) -0,82 0,417 

Tipo de tratamento Somente medicação 42 2,69 (0,76) -2,18  0,033* Medicação e outros 25 3,02 (0,48) 
Toma a medicação 
sozinho 

Sim 28 2,68 (0,70)  1,31 0,194 
Não 39 2,91 (0,67) 

Tipo de medicação Oral 36 2,74 (0,69) -0,93 0,357 Injeção ou ambos 31 2,90 (0,69) 

Doenças físicas Sim 29 2,86 (0,83) -0,45 0,657 Não 38 2,78 (0,56) 
 

 Na Tabela 26, estão contidos os resultados das análises univariadas das variáveis 

contínuas referentes às características clínicas dos pacientes. Como pode ser observado, 

quatro variáveis serão incluídas no modelo de regressão múltipla por apresentarem o valor 

de p < 0,25. São elas: duração, em anos, do transtorno psiquiátrico (p = 0,193); duração, 

em anos, do tratamento psiquiátrico (p = 0,043); número de medicações receitadas (p = 

0,238); e o número de comportamentos problemáticos do paciente (p = 0,000). 

 

Tabela 26 
Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características clínicas dos 
pacientes em relação ao grau de sobrecarga subjetiva por meio do teste de correlação de 
Pearson 
Variáveis Média (DP) r p 

Idade de início do transtorno psiquiátrico 28,06 (13,35) -0,02 0,896 

Duração do transtorno psiquiátrico (anos) 16,35 (13,79) -0,16 0,193 

Número de crises no último ano 7,98 (15,88)  0,14 0,269 

Duração de tratamento em anos 14,60 (12,81) -0,25 0,043* 

Número de medicamentos 3,80 (1,68)  0,15 0,238 

Numero de comportamentos problemáticos 4,18 (2,81)  0,43 0,000* 
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Análises multivariadas: fatores preditores da sobrecarga global subjetiva 
 

Para identificar os fatores associados ao maior grau de sobrecarga subjetiva e a 
importância relativa das estratégias de enfrentamento, comparativamente às variáveis dos 
familiares e dos pacientes, foram realizadas análises multivariadas por meio do teste de 
Regressão Linear Múltipla. A variável dependente consistiu no escore global de sobrecarga 
subjetiva da escala FBIS-BR e as independentes foram aquelas identificadas, nas análises 
univariadas, como significativas a p < 0,05 e não-significativas a p < 0,25, seguindo 
recomendações de Hosmer e Lemeshou (2000).  

Para verificar qual tipo de estratégia de enfrentamento estava mais relacionada ao 
grau de sobrecarga dos familiares, um modelo de regressão foi construído incluindo-se, 
como variáveis independentes, somente os quatro fatores da EMEP; e como variável 
dependente, o grau de sobrecarga subjetiva. Como a EMEP não possui escore total, foi 
feita uma análise de regressão para cada um dos quatro fatores da escala, 
comparativamente a dois grupos de variáveis, sendo elas as características dos familiares e 
as características dos pacientes. Portanto, para cada fator, foram feitas duas análises de 
regressão. As características dos familiares incluídas na análise de regressão foram: sexo 
do familiar, vive com companheiro, tipo de parentesco entre o familiar e o paciente, 
familiar possui atividade de lazer, cuida de outro familiar doente, recebe ajuda para cuidar 
do paciente, recebeu informações suficientes, sente ter o apoio do serviço, considera 
satisfatória a ajuda dos profissionais, recebe visita dos profissionais do PSF, sentiu-se 
doente por cuidar do paciente, convivência com o paciente, sente satisfação em cuidar do 
paciente e tempo, em anos, que o familiar cuida do paciente. As características dos 
pacientes incluídas na análise de regressão foram: idade do paciente, paciente está em crise 
atualmente, já internou em hospital psiquiátrico, tipo de tratamento, toma a medicação 
sozinho, duração, em anos, do transtorno psiquiátrico, duração, em anos, do tratamento 
psiquiátrico, número de comportamentos problemáticos e paciente possui atividade de 
lazer fora de casa. Foram construídos, portanto, nove modelos de regressão. 

Os modelos de regressão foram construídos utilizando-se o método stepwise. Nesse 
método, a seleção da sequência de variáveis preditivas é definida estatisticamente. O 
método stepwise fornece uma série de modelos de regressão, nos quais há diferentes 
combinações de variáveis independentes, incluindo-as em ordem decrescente de 
importância relativa sobre a variável dependente.  

Para verificar a normalidade dos resíduos de cada modelo de regressão, foi 
realizado o teste Kolmogorov-Smirnov. Os resultados das análises encontraram nível de 
significância p > 0,05 para todos os resíduos, indicando que as características dos modelos 
de regressão foram apropriadas aos dados, validando as análises de regressão. O índice 
Durbin-Watson (DW) foi calculado para cada uma das análises. Esse índice testa se os 
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resíduos adjacentes ao plano de regressão são correlacionados. Quando o valor é próximo 
de 2, a hipótese de distribuição normal dos dados é corroborada.  

Seguem os resultados das análises de regressão. Nas Tabelas, estão presentes 
somente os resultados que foram significativos nos modelos que explicaram o melhor grau 
de sobrecarga subjetiva dos familiares. 

 
Análise multivariada: estratégia de enfrentamento mais relacionada ao grau 

de sobrecarga.  
 
A Tabela 27 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla 

realizada para verificar qual estratégia de enfrentamento estava mais relacionada com o 
grau de sobrecarga subjetiva dos familiares. Os quatro fatores da EMEP, sendo eles as 
estratégias focalizadas no problema, focalizadas na emoção, busca de práticas 
religiosas/pensamento fantasioso e busca por suporte social, foram incluídos no modelo, 
conforme critérios definidos anteriormente. 
 

Tabela 27 
Análise de Regressão Múltipla dos fatores da EMEP associados ao grau de sobrecarga 
subjetiva 

Categorias Fatores Beta 
(B) 

Erro 
Padrão 

Beta 
(β) t p Intervalo de 

Confiança  

Estratégias de 
enfrentamento 

Constante 1,17 0,35  3,35 0,001 [0,47; 1,86] 

R2 = 0,31 
F(1,64) = 15,94 
p = 0,000* 
 [DW] = 1,62 

Fator 2 – 
Estratégias 
focalizadas na 
emoção 

0,42 0,09 0,47 4,49 0,000 [0,23; 0,61] 

Fator 3 - Busca de 
práticas 
religiosas/pensa-
mento fantasioso 

0,20 0,09 0,23 2,19 0,032 [0,02; 0,39] 

*p < 0,001 

 

A análise de regressão apresentou a seguinte reta de regressão: y = 1,17 + 0,42 
estratégias focalizadas na emoção + 0,20 estratégias de busca de práticas 
religiosas/pensamento fantasioso. O valor de R² ajustado foi de 0,31, demonstrando que 
essas duas estratégias explicaram 31% da contribuição das estratégias de enfrentamento ao 
grau de sobrecarga dos familiares. Portanto, esses resultados indicam que apenas estes dois 
tipos de estratégia – a focalizada na emoção e a de busca de práticas religiosas ou 
pensamento fantasioso – foram associados ao grau de sobrecarga subjetiva dos familiares. 
A partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se que as estratégias de 
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enfrentamento focalizadas na emoção (β = 0,47) foi um fator preditivo mais importante do 
que as estratégias de busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso (β = 0,23). Esses 
resultados indicam que a sobrecarga era maior quando os familiares utilizavam em 
frequência mais elevada essas duas estratégias de enfrentamento. 

 
Análise multivariada: estratégias de enfrentamento e características dos 

familiares e dos pacientes.  
 
A Tabela 28 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla 

realizada para verificar se as estratégias de enfrentamento focalizadas no problema (fator 1 
da EMEP) estavam mais relacionadas ao grau de sobrecarga comparativamente às demais 
variáveis dos familiares. A análise de regressão apresentou a seguinte reta de regressão: y 
= 1,64 + sentiu-se doente por cuidar do paciente + 0,50 convivência ruim ou muito 
ruim com o paciente - 0,02 tempo menor, em anos, que o familiar cuida do paciente + 
0,28 fator 1 da EMEP (estratégias focalizadas no problema) + 0,37 considera 
insatisfatória a ajuda dos profissionais. O valor de R² ajustado foi de 0,53, indicando que 
essas variáveis explicaram 53% da variância dos dados do grau de sobrecarga. A partir dos 
coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se que a variável “sentiu-se doente 
por cuidar do paciente” (β = 0,36) foi o fator preditivo mais importante, seguido pelas 
variáveis referentes à qualidade da convivência com o paciente (β = 0,33), tempo que cuida 
dos pacientes, em anos (β = -0,33), fator 1 da EMEP (estratégias focalizadas no problema) 
(β = 0,25) e a variável “considera satisfatória a ajuda profissional” (β = 0,18). Esses 
resultados indicam que a sobrecarga era maior quando os familiares já se sentiram doentes 
por cuidar do paciente, tinham uma convivência ruim ou muito ruim com o paciente, 
cuidavam do paciente há menos tempo, utilizavam em frequência mais elevada as 
estratégias de enfrentamento focalizadas no problema e consideravam insatisfatória ou 
muito insatisfatória a ajuda dos profissionais do serviço de saúde mental. Portanto, a 
frequência de uso desse tipo de estratégia foi preditor de maior sobrecarga subjetiva dos 
familiares. 
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Tabela 28 
Análise de Regressão Linear Múltipla do fator 1 da EMEP referente às estratégias 
focalizadas no problema e das características dos familiares associados ao grau de 
sobrecarga subjetiva 

Categorias Variáveis Beta 
(B) 

Erro 
Padrão 

Beta 
(β) t p Intervalo de 

Confiança  

Características 
dos familiares 

Constante 1,64 0,33  4,89 0,000 [0,97; 2,30] 

R2 = 0,53 
F(1,61) = 15,97 
p = 0,000* 
 [DW] = 1,68 

Sentiu-se doente 
por cuidar do 
paciente  

0,50 0,13 0,36 3,94 0,000 [0,25; 0,76] 

Convivência com o 
paciente 0,50 0,14 0,33 3,56 0,001 [0,22; 0,78] 

Duração (anos) 
que cuida do 
paciente 

-0,02 0,01 -0,33 -3,77 0,000 [-0,03; -0,01] 

Fator 1 – 
Estratégias 
focalizadas no 
problema 

0,28 0,10 0,25 2,90 0,005 [0,09; 0,48] 

Satisfação da ajuda 
profissional 0,37 0,18 0,18 2,06 0,044 [0,01; 0,73] 

*p < 0,001  

 

A Tabela 29 apresenta os resultados da análise de Regressão Linear Múltipla, 
realizada para verificar se as estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção (fator 2 
da EMEP) estavam mais relacionadas ao grau de sobrecarga, comparativamente às 
variáveis dos pacientes. A análise de regressão apresentou a seguinte reta de regressão: y = 
1,45 + 0,51 fator 2 da EMEP (estratégias focalizadas na emoção) + 0,49 atividades de 
lazer fora de casa. O valor de R² ajustado foi de 0,39, demonstrando que essas variáveis 
explicaram 39% variância dos dados. A partir dos coeficientes de regressão padronizados 
(β), observou-se que o uso das estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção (β = 
0,57) foi o fator preditivo mais importante do grau de sobrecarga subjetiva, seguido pela 
variável “atividade de lazer fora de casa” (β = 0,36). Esses resultados indicam que a 
sobrecarga era maior quando os familiares utilizavam, em frequência mais elevada, as 
estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção e quando o paciente não possuía 
atividades de lazer fora de casa. 
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Tabela 29 
Análise de Regressão Linear Múltipla do fator 2 da EMEP referente às estratégias 
focalizadas na emoção e das características dos familiares e dos pacientes associados ao 
grau de sobrecarga subjetiva 

Categorias Variáveis Beta 
(B) 

Erro 
Padrão 

Beta 
(β) t p Intervalo de 

Confiança  

Características 
dos pacientes 

Constante 1,45 0,22  6,63 0,000 [1,01; 1,89] 
R2 = 0,39 
F(1,63) = 22,20 
p = 0,000* 
 [DW] = 1,66 

Fator 2 – 
Estratégias 
focalizadas na 
emoção 

0,51 0,09 0,57 5,88 0,000 [0,34; 0,69] 

Atividade de lazer 
fora de casa 0,49 0,13 0,36 3,69 0,000 [0,23; 0,76] 

 
A Tabela 30 apresenta os resultados das análises de Regressão Linear Múltipla 

realizadas para verificar se as estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção (fator 2 
da EMEP), de busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso (fator 3 da EMEP) e de 
suporte social (fator 4 da EMEP) estavam mais relacionadas ao grau de sobrecarga 
comparativamente às demais variáveis dos familiares. Essas três análises estão 
apresentadas na mesma Tabela, porque apresentaram os mesmos resultados. Nas três 
análises, os resultados mostraram que as estratégias de enfrentamento não foram preditoras 
do grau de sobrecarga, e a contribuição das demais variáveis dos familiares foi semelhante 
para explicar o grau de sobrecarga. As três análises de regressão, referentes às 
características dos familiares, e os fatores 2, 3 ou 4 da EMEP apresentaram a seguinte reta 
de regressão: y = 2,56 + 0,54 já sentiu doente por cuidar do paciente + 0,49 convivência 
ruim ou muito ruim com o paciente –0,02 tempo menor (anos) que cuida do paciente 
+ 0,40 considera insatisfatória a ajuda dos profissionais. O valor de R² ajustado foi de 
0,48, demonstrando que essas variáveis explicaram 48% da variância dos dados do grau de 
sobrecarga dos familiares. A partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), 
observou-se que a variável referente ao fato de o familiar já ter se sentido doente por cuidar 
do paciente (β = 0,39) foi o fator preditivo mais importante do grau de sobrecarga, seguido 
pelas variáveis referentes à qualidade da convivência com o paciente (β = 0,32), ao tempo 
que cuida do paciente, em anos, (β = -0,28) e à satisfação com a ajuda profissional (β = 
0,19). Esses resultados indicam que a sobrecarga era maior quando os familiares já se 
sentiram doentes por cuidar do paciente, tinham uma convivência ruim ou muito ruim com 
o paciente, cuidavam há menos tempo do paciente e estavam insatisfeitos com a ajuda 
profissional recebida pelo serviço de saúde mental. 
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Tabela 30 
Análise de Regressão Linear Múltipla dos fatores 2, 3 e 4 da EMEP e das características 
dos familiares e dos pacientes associados à sobrecarga subjetiva 

Categorias Variáveis Beta 
(B) 

Erro 
Padrão 

Beta 
(β) t p Intervalo de 

Confiança  

Características 

dos familiares 

Constante 2,56 0,10  24,96 0,000 [2,36; 2,77] 

R2 = 0,48 
F(1,62) = 15,96 
p = 0,000* 
 [DW] = 1,62 

Já se sentiu doente 
por cuidar do 
paciente 

0,54 0,13 0,39 4,07 0,000 [0,28; 0,81] 

Convivência com o 
paciente 0,49 0,15 0,32 3,30 0,002 [0,19; 0,79] 

Tempo (anos) que 
cuida do paciente -0,02 0,01 -0,28 -3,07 0,003 [-0,03; -0,01] 

Satisfação da ajuda 
profissional 0,40 0,19 0,19 2,07 0,042 [0,01; 0,78] 

*p < 0,001 

A Tabela 31 apresenta os resultados das análises de Regressão Linear Múltipla 
realizadas para verificar se as estratégias de enfrentamento focalizadas no problema (fator 
1 da EMEP), de busca de práticas religiosas/pensamento fantasioso (fator 3 da EMEP) e de 
suporte social (fator 4 da EMEP) estavam mais relacionadas ao grau de sobrecarga 
comparativamente às variáveis dos pacientes. Essas três análises estão apresentadas na 
mesma Tabela, porque apresentaram os mesmos resultados Nas três análises, os resultados 
mostraram que as estratégias de enfrentamento não foram preditoras do grau de 
sobrecarga, e a contribuição das variáveis dos pacientes foi semelhante para explicar o grau 
de sobrecarga. As análises de regressão apresentaram a seguinte reta de regressão: y = 2,43 
+ 0,11 número de comportamentos problemáticos - 0,01 duração menor (anos) do 
tratamento psiquiátrico + 0,32 tratamento medicamentoso aliado a outros 
tratamentos. O valor de R² ajustado foi de 0,26, demonstrando que essas variáveis 
explicaram 26% da variância dos dados. A partir dos coeficientes de regressão 
padronizados (β), observou-se que a variável número de comportamentos problemáticos (β 
= 0,43) foi o fator preditivo mais importante, seguido pelas variáveis referentes ao tempo 
que faz tratamento psiquiátrico, em anos (β = -0,23), e tipo de tratamento (β = 0,23). Esses 
resultados indicam que a sobrecarga dos familiares era maior quando os pacientes 
apresentavam um número maior de comportamentos problemáticos, recebiam o tratamento 
psiquiátrico há menos tempo e realizavam, além do tratamento medicamentoso, outros 
tratamentos, tais como: oficinas, terapia ocupacional, passava o dia no serviço de saúde 
mental ou terapia psicológica. 
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Tabela 31 
Análise de Regressão Linear Múltipla dos fatores 1, 3 e 4 da EMEP e das características 
dos familiares e dos pacientes associados ao grau de sobrecarga subjetiva 

Categorias Variáveis Beta 
(B) 

Erro 
Padrão 

Beta 
(β) t p Intervalo de 

Confiança  

Características 
dos pacientes 

Constante 2,43 0,17  14,20 0,000 [2,09; 2,77] 

R2 = 0,26 
F(1,62) = 8,74 
p = 0,000* 
 [DW] = 1,78 

Numero de 
comportamentos 
problemáticos 

0,11 0,03 0,43 4,09 0,000 [0,05; 0,16] 

Tempo (anos) faz 
tratamento 
psiquiátrico 

-0,01 0,01 -0,23 -2,13 0,037 [-0,24; -0,00] 

Tipo de tratamento 0,32 0,15 0,23 2,12 0,038 [0,02; 0,63] 
p < 0,001 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo permitiram identificar a relação existente entre as 

estratégias de enfrentamento e o grau de sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos. A predição do modelo teórico da sobrecarga, elaborado por Maurin e Boyd 

(1990), foi parcialmente confirmada, pois a frequência maior de utilização de algumas 

estratégias de enfrentamento se relacionou com maior grau de sobrecarga, mas nenhuma 

estratégia se relacionou com menor sobrecarga. A comparação entre os grupos de 

familiares, um com alto e outro com baixo grau de sobrecarga, indicou que eles diferiam 

em relação às estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção. Os familiares com grau 

alto de sobrecarga utilizavam esse tipo de estratégia mais frequentemente do que os 

familiares com grau baixo de sobrecarga. A análise de regressão, realizada somente com os 

quatro fatores da EMEP, indicou que a estratégia de enfrentamento com foco na emoção 

era a principal preditora de maior sobrecarga, seguida pela estratégia de busca de práticas 

religiosas e pensamento fantasioso. Na análise de Regressão Linear Múltipla, realizada 

para comparar a importância dessa estratégia com as características clínicas e 

sociodemográficas dos pacientes, a maior frequência de utilização das estratégias 

focalizadas na emoção consistiu, novamente, na principal preditora de maior sobrecarga. A 

estratégia com foco no problema também foi, em menor grau, uma das variáveis preditoras 

de maior sobrecarga em conjunto com as características sociodemográficas e de condição 

de vida dos familiares. Pesquisas internacionais encontraram resultados semelhantes e 

contraditórios aos do presente estudo. Uma comparação com os resultados dessas 

pesquisas será apresentada a seguir. 

A relação existente entre a estratégia focalizada na emoção e o grau de sobrecarga 

tem se mostrado contraditória nos estudos internacionais. De oito estudos analisados, a 

maioria (cinco) não encontrou relação significativa entre a utilização desse tipo de 

estratégia e o grau de sobrecarga (Jagannathan et al., 2014; Möller-Leimkühler & Wiesheu, 

2012; Möller-Leimkühler & Obermeier, 2008; Möller-Leimkühler, 2006; Webb et al., 

1998). O presente estudo corroborou os resultados dos outros três estudos internacionais. 

Na pesquisa realizada por Möller-Leimkühler (2005), o maior uso da estratégia focalizada 

na emoção foi preditor do maior grau de sobrecarga. Creado et al. (2006) encontraram que 

a maior utilização desse tipo de estratégia estava correlacionada com o maior grau de 
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sobrecarga. No estudo realizado por Patrick e Hayden (1999), a maior utilização dessas 

estratégias também estava relacionada com maior sobrecarga.  

Apesar de existir uma contradição de resultados dos estudos, na qual se observa 

uma tendência de inexistência da relação entre essas duas variáveis, a relação encontrada 

entre o grau de sobrecarga e a utilização das estratégias focalizadas na emoção era 

esperada. Conforme mencionado anteriormente, essas estratégias têm como função regular 

o estado emocional relacionado à situação estressora e inclui comportamentos, tais como: 

evitação, resignação, coerção, conluio e uso de substâncias, dentre outros (Lazarus & 

Folkman, 1984). O familiar com alto grau de sobrecarga pode não perceber outra opção a 

não ser utilizar essas estratégias. Segundo Magliano et al. (1998a), muitos familiares não 

participam de grupos de formação ou intervenções psicossociais e não sabem enfrentar de 

forma eficaz a situação de cuidadores, não percebendo outra opção senão utilizar a 

resignação. Além disso, no segundo estudo de Magliano et al. (1998b), observou-se que a 

utilização das estratégias de evitação e resignação estava relacionada com o baixo suporte 

social dos familiares. Ao contrário, a presença de uma ampla rede de apoio social é um 

importante fator de proteção para os familiares, auxiliando a diminuir a sua sobrecarga 

(Maurin & Boyd, 1990). Além disso, segundo Lazarus e Folkman (1984), sua utilização 

pode evitar que a pessoa utilize estratégias que possam atuar sobre a situação, como, por 

exemplo, a busca por informação. No caso dos familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos, o uso de evitação e de resignação impede que eles busquem informações 

sobre o transtorno psiquiátrico e seu tratamento e orientações sobre como lidar com os 

comportamentos problemáticos dos pacientes na vida cotidiana. Por exemplo, uma forma 

de saber lidar com esses comportamentos consiste em saber colocar limites para os 

pacientes, o que resulta em menor grau de sobrecarga, como constatado pelos dados do 

estudo de Barroso et al. (2009). Desse modo, formas alternativas de lidar melhor com essa 

situação estressante devem ser estimuladas e desenvolvidas pelos profissionais de saúde 

mental.  

A análise de regressão realizada somente com os quatro fatores da EMEP indicou 

que a maior utilização de práticas religiosas/pensamento fantasioso era uma das estratégias 

associadas à sobrecarga subjetiva. No entanto, quando comparado o seu grau de 

importância com as características dos familiares e dos pacientes, essa estratégia deixou de 

ser preditora da sobrecarga. Este resultado, de ausência de relação, era esperado, tendo em 

vista que, dos dez estudos que analisaram o uso da estratégia de práticas religiosas, a 
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grande maioria (nove) não encontrou relação entre essa estratégia e o grau de sobrecarga 

(Bauer et al. 2012; Chakrabarti & Gill, 2002; Dyck et al., 1999; Gonçalves-Pereira et al., 

2013; Kung, 2003; Magliano et al., 2000; Rammohan et al., 2002a, 2002b; Tan et al., 

2012; Wrosch et al., 2011). Somente o estudo de Magliano et al. (1998a) encontrou que as 

práticas religiosas eram preditoras do grau de sobrecarga para a amostra global do estudo.  

Na comparação de grupos de maior e menor sobrecargas, não foi encontrada 

diferença significativa na sua frequência de utilização entre os grupos de maior e menor 

graus de sobrecarga, corroborando a ausência de relação citada anteriormente. Esse 

resultado talvez se explique pela característica cultural da região em que foi realizado o 

estudo, onde a presença da religião é bastante forte. Essas estratégias eram frequentemente 

utilizadas pela maioria dos familiares, independentemente do grau de sobrecarga, 

principalmente nos itens concernentes à prática religiosa. O item referente ao aumento da 

prática religiosa depois que o familiar assumiu o papel de cuidador foi o único em que a 

maioria dos familiares responderam utilizarem em frequência baixa, justificado, muitas 

vezes, por já utilizarem bastante a religião, independente do papel de cuidador. É possível 

que os familiares busquem apoio nas práticas religiosas ou na fé para se sentirem melhor, 

mas esse efeito parece ser apenas momentâneo, não modificando, assim, o grau da 

sobrecarga. 

Outra estratégia utilizada pelos familiares, que estava relacionada ao grau de 

sobrecarga, no presente estudo, consistiu na focalizada no problema, quando analisada em 

conjunto com as características sociodemográficas e de condições de vida dos familiares. 

Esse resultado confirma os encontrados por Dyck et al. (1999), Kate et al. (2013) e Nehra 

et al. (2005). Na pesquisa desses autores, a maior frequência de utilização desse tipo de 

estratégia estava relacionada com o maior grau de sobrecarga dos familiares cuidadores. 

Corroborou, também, os resultados do estudo longitudinal de Scazufca e Kuipers (1999). 

Nesse estudo, as estratégias de enfrentamento com foco no problema não estavam 

relacionadas com o grau de sobrecarga inicialmente, mas, após nove meses, a sobrecarga 

passou a se correlacionar com a maior frequência de utilização dessas estratégias. Outro 

estudo, cujo resultado foi semelhante, é o realizado por Webb et al. (1998). Esses autores 

encontraram que a maior utilização da estratégia focalizada no problema era preditora de 

maior sobrecarga relativa aos sintomas negativos do paciente. No entanto, seis outros 

estudos não encontraram relação entre as duas variáveis (Jagannathan et al., 2014; Möller-

Leimkühler & Wiesheu, 2012; Möller-Leimkühler & Obermeier, 2008; Möller-
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Leimkühler, 2006; Möller-Leimkühler, 2005; Patrick & Hayden, 1999) e dois outros 

estudos encontraram resultados contraditórios aos já citados. No estudo de Creado et al. 

(2006), a menor utilização desse tipo de estratégia estava correlacionada com maior 

sobrecarga. No segundo estudo, realizado por Webb et al. (1998), a menor utilização da 

estratégia com foco no problema foi preditora de maior sobrecarga relativa aos sintomas 

positivos do paciente.  

Esta relação encontrada, de que a maior utilização da estratégia focalizada no 

problema estava relacionada com a maior sobrecarga, não era esperada na presente 

pesquisa, pois, em situações de adoecimento, a utilização desse tipo de estratégia poderia 

ser considerada como eficaz. Esse tipo de estratégia inclui comportamentos, tais como: 

adesão ao tratamento e busca de soluções alternativas ao problema, para, com isso, 

solucionar ou amenizar a situação, de forma que não gere estresse elevado para o sujeito. 

Este tipo de estratégia inclui, ainda, os esforços ativos pela pessoa para mudar a forma 

como percebe a situação, concentrando-se, por exemplo, em seus aspectos positivos. 

Devido a isso, no caso do papel de cuidador, esperava-se que a emissão de 

comportamentos, voltados para modificar a situação de cuidador ou sua percepção sobre 

esse papel, reduziriam o impacto gerado pelo transtorno psiquiátrico. Dessa forma, 

comportamentos como a colocação de limites nos comportamentos problemáticos do 

paciente, a motivação do paciente em aderir ao tratamento medicamentoso, a percepção do 

lado positivo do papel de cuidador ou de que houve uma melhora no quadro clínico do 

paciente poderiam reduzir o grau de sobrecarga dos familiares. Entretanto, segundo 

Lazarus e Folkman (1984), um determinado tipo de estratégia de enfrentamento não deve 

ser considerado inerentemente como bom ou ruim, pois deve ser avaliada sua eficácia para 

cada situação específica e a curto e a longo prazos. 

O resultado encontrado na presente pesquisa talvez se explique pela característica 

da amostra, na qual uma considerável porcentagem de familiares declarou ter que lidar 

frequentemente com sintomas negativos dos pacientes, tais como: falta de higiene e ficar 

inativo em casa, além de não ajudar nas tarefas domésticas. Além disso, o transtorno 

psiquiátrico possui uma natureza crônica e pode incapacitar o sujeito, impossibilitando que 

ele realize atividades do dia a dia ou trabalhe. Essa é outra característica da amostra de 

pacientes, na qual aproximadamente metade não realizava atividades dentro de casa e a 

grande maioria não trabalhava. Os sintomas negativos, segundo Webb et al. (1998), são 

mais difíceis de serem modificados, tornando a utilização da estratégia focalizada no 
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problema ineficaz, o que pode frustrar o familiar. Outra possível explicação para o 

resultado encontrado consiste na utilização inadequada desse tipo de estratégia no que se 

refere aos recursos disponíveis, à forma de utilização, à sua frequência ou aos momentos 

em que são utilizadas. Por exemplo, o familiar pode buscar diferentes soluções para lidar 

com as situações advindas com o papel de cuidador, mas talvez não possua os recursos 

necessários para a sua utilização ou essa solução não seja correta para uma determinada 

situação, o que pode aumentar a sua sobrecarga. Talvez, os familiares necessitem de maior 

acompanhamento de profissionais de saúde mental para orientá-los no uso de estratégias de 

enfrentamento, de forma a adequá-las a cada situação especifica vivenciada com os 

pacientes. O modelo teórico de sobrecarga de Maurin e Boyd (1990) prevê o efeito 

benéfico apenas de estratégias de enfrentamento, que sejam eficientes e utilizadas 

adequadamente. 

Com relação à estratégia de busca por suporte social, houve ausência de relação 

entre a sua utilização e o grau de sobrecarga, sendo esse resultado inesperado. Um dos 

fatores moduladores, presente no modelo teórico da sobrecarga de Maurin e Boyd (1990), 

consiste no fato de o familiar ter uma rede de apoio social. O familiar ter ajuda de outras 

pessoas, seja de familiares, amigos ou profissionais, para cuidar do paciente pode reduzir o 

grau de sobrecarga. Esperava-se, assim, que a maior busca por suporte social fosse 

relacionado com a menor sobrecarga. No entanto, na literatura, de nove estudos que 

verificaram a relação entre a sobrecarga e o uso desse tipo de estratégia, somente dois 

encontraram que a maior utilização estava correlacionada significativamente com a menor 

sobrecarga (Chadda et al., 2007; Rammohan et al., 2002b). Na pesquisa longitudinal de 

Chadda et al. (2007), essa relação foi encontrada somente para a amostra de pacientes com 

diagnóstico de esquizofrenia no sexto mês de followup. Para os pacientes com transtorno 

bipolar, não foi encontrada relação significativa entre as variáveis. Três outros estudos 

encontraram resultados contraditórios aos dois citados anteriormente (Kate et al., 2013; 

Nehra et al., 2005; Scazufca & Kuipers, 1999). Na pesquisa longitudinal de Scazufca e 

Kuipers (1999), a maior frequência de utilização dessa estratégia estava correlacionada 

com a maior sobrecarga inicialmente e se manteve significativa após nove meses. Os 

resultados do presente estudo corroboram os achados dos quatro estudos restantes, nos 

quais não foi encontrada relação significativa entre as duas variáveis.  

Uma possível explicação para a ausência de relação encontrada, entre a estratégia 

de busca por suporte social e a sobrecarga, consiste no fato de a eficácia de uma estratégia 
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depender da avaliação eficiente dos riscos envolvidos na situação e dos recursos pessoais 

que estão disponíveis para lidar com o estressor. Se não houver os recursos necessários 

para enfrentar a situação ou a utilização de uma determinada estratégia implicar em risco 

de agravamento da situação estressora ou no aumento da angustia envolvida, a estratégia 

será ineficaz (Lazarus & Folkman, 1984). No caso dos cuidadores de pacientes 

psiquiátricos, o familiar pode procurar ajuda de outras pessoas para cuidar do paciente, 

mas a ajuda obtida pode ser insuficiente e, com isso, eles podem se sentir frustrados. 

Podem, ainda, não buscar essa ajuda, por não haver os recursos disponíveis, independente 

do grau de sobrecarga que possuem, assim como podem buscar e não encontrar a ajuda. No 

presente estudo, um dos aspectos afetados permanentemente na vida de uma quantidade 

considerável de familiares consistiu na redução da sua vida social. Outro exemplo consiste 

na busca de informação pelo familiar. A informação obtida pode não ser correta ou 

insuficiente para uma situação especifica, e, assim, ser ineficaz. Os profissionais de saúde 

mental devem acompanhar mais de perto os familiares no dia a dia, por meio de visitas 

domiciliares ou atendimento aos cuidadores, orientando-os e dando o suporte necessário 

para cuidar do paciente. Estudos futuros devem avaliar todas essas variáveis adicionais nas 

amostras dos estudos, além de identificar os tipos de estratégias utilizadas pelos familiares.  

Outra hipótese para os resultados referentes às estratégias de busca por suporte 

social e, também, para os relativos às práticas religiosas e pensamento fantasioso e às 

focalizadas no problema consiste na utilização dos diferentes tipos de estratégias 

simultaneamente pela mesma pessoa. A utilização de uma delas pode facilitar ou atrapalhar 

o resultado da outra segundo Lazarus e Folkman (1984). A utilização simultânea de duas 

ou mais estratégias pode, ainda, mascarar os seus resultados. Os estudos futuros devem, 

portanto, avaliar a eficácia de cada estratégia de enfrentamento e na combinação com 

outras, e não somente a sua frequência de uso. 

Os resultados deste estudo permitiram identificar, ainda, que o papel de cuidador de 

um paciente psiquiátrico ocasiona um impacto em diversas áreas da vida do familiar. Os 

familiares apresentaram um grau moderado de sobrecarga objetiva e um grau sobrecarga 

subjetiva entre muito pouco e um pouco, decorrentes da presença do transtorno 

psiquiátrico na família. Esses resultados confirmam os encontrados por outros estudos 

nacionais com pacientes psiquiátricos, que utilizaram a escala FBIS-BR. Para a sobrecarga 

objetiva, Albuquerque et al. (2010), Batista et al. (2013), Cardoso, Galera e Vieira (2012) e 

Nolasco et al. (2014) encontraram um grau de sobrecarga semelhante, enquanto Camilo, 
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Bandeira, Leal e Scalon (2012) encontraram uma sobrecarga ligeiramente mais baixa do 

que a do presente estudo. Para a sobrecarga subjetiva, Albuquerque et al. (2010), Batista et 

al. (2013), Camilo et al. (2012) e Nolasco et al. (2014) encontraram grau semelhante de 

incômodo com o papel de cuidador ao da presente pesquisa, enquanto Cardoso et al. (2012) 

acharam um grau um pouco mais baixo. Estudos internacionais também indicaram existir 

um impacto na vida do familiar em função do tipo de transtorno psiquiátrico (Maurin & 

Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Rose, 1996; Bandeira & Barroso, 2005).  

No presente estudo, o aspecto que mais se destacou da sobrecarga objetiva consistiu 

na assistência na vida cotidiana, a qual o familiar realizava, em média, entre menos de uma 

vez por semana e uma ou duas vezes por semana. Nos estudos realizados por Albuquerque 

et al. (2010), Batista et al. (2013), Camilo et al. (2012) e Nolasco et al. (2014), esse aspecto 

também foi a principal fonte de sobrecarga objetiva. Outra forma de manifestação da 

sobrecarga, observada na presente pesquisa e nas nacionais, consistiu na supervisão aos 

comportamentos problemáticos do paciente e à alteração na rotina diária. A alteração 

permanente em suas vidas é preocupante, pois a maioria sentiu entre um pouco e muito 

essa alteração. Em média, os familiares sofreram impacto permanente moderado, sendo a 

redução da vida social a área mais afetada. Conforme mencionado anteriormente, a rede de 

suporte social é um fator modulador do grau de sobrecarga e a redução da vida social pode 

acarretar em redução do apoio social.  

Com relação à sobrecarga subjetiva, a comparação das subescalas apontou que a 

supervisão aos comportamentos problemáticos do paciente gerava maior grau de incômodo 

do que as tarefas de assistência cotidiana embora o primeiro ocorresse em frequência 

menor do que o segundo. Albuquerque et al. (2010), Batista et al. (2013), Camilo et al. 

(2012) e Nolasco et al. (2014) também encontraram resultados semelhantes, indicando que 

os familiares se sentem mais incomodados em supervisionar os comportamentos 

problemáticos dos pacientes do que em auxiliá-los em atividades cotidianas. 

Outra fonte de sobrecarga subjetiva consistiu nas preocupações com os pacientes, 

na qual a maioria dos familiares se preocupava sempre ou quase sempre com o futuro, a 

saúde física, o aspecto financeiro e a segurança física dos pacientes, sendo essa última a 

maior fonte de preocupação para o familiar. Nos estudos de Barroso et al. (2007), Camilo 

et al. (2012) e Cardoso et al. (2012), esses aspectos também contribuíram 

consideravelmente para as preocupações do familiar com o paciente. 
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O aspecto financeiro chama a atenção. Uma característica da amostra é o baixo 

nível socioeconômico, em que a renda média mensal era de R$928,07. Embora apenas 

23,88% dos familiares sentiram que os gastos com o paciente foram pesados entre 

frequentemente e sempre ou quase sempre, comprometer uma boa parte da renda mensal 

com um único membro da família pode gerar peso financeiro para a família. Além disso, 

uma boa parcela dos familiares se preocupava com o futuro financeiro do paciente, ou seja, 

como ele faria para sobreviver sem o auxílio financeiro do familiar, seja disponibilizando 

recurso, seja auxiliando-o a lidar com a renda mensal. 

Os resultados deste estudo permitiram, ainda, identificar quais estratégias de 

enfrentamento eram mais utilizadas pelos familiares, para lidar com a situação de cuidador 

de um paciente psiquiátrico. As estratégias focalizadas no problema e de busca de práticas 

religiosas/pensamento fantasioso foram as mais utilizadas pelos familiares, em uma 

frequência média entre às vezes e muito. Esse resultado corrobora a literatura, a qual indica 

que essa estratégia é muita utilizada pelos familiares. Nos estudos de Gonçalves-Pereira et 

al. (2013) e Tan et al. (2012), a busca por alívio espiritual foi a estratégia mais utilizada 

pelos cuidadores. No estudo de Chakrabarti e Gill (2002), a busca por apoio espiritual era 

bastante utilizada pelos familiares de pacientes com transtorno bipolar e consistia na 

estratégia mais utilizada pelos cuidadores de pacientes com esquizofrenia. Rammohan et 

al. (2002a) encontraram que a estratégia de religião e fé era muito usada por pais e esposos 

dos pacientes psiquiátricos. No estudo de Nehra et al. (2005), os itens relativos à “espera 

de um milagre” e “torcer por um tempo melhor”, os quais compõem o fator de busca de 

práticas religiosas/pensamento fantasioso, também eram utilizados em frequência elevada 

pela grande maioria da amostra. Magliano et al. (1998a) encontraram que a estratégia de 

busca por ajuda espiritual era uma das mais utilizadas pelos familiares de cinco países da 

Europa. Após um ano, os familiares continuaram utilizando em frequência alta essa 

estratégia (Magliano et al., 2000). Além de corroborar a literatura, a alta utilização dessa 

estratégia era esperada, conforme já mencionado, devido às características culturais da 

região onde o estudo foi realizado, sendo forte a presença da religião, principalmente a 

católica e a evangélica.  

Quanto à utilização das estratégias focalizadas no problema, esse resultado 

corrobora a literatura. Rexhaj, Python, Morin, Bonsack e Favrod (2013) também 

encontraram que as estratégias focalizadas no problema eram mais utilizadas pelos 

familiares comparativamente à busca de suporte social e às focalizadas na emoção. Chadda 
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et al. (2007) e Kate et al. (2013) encontraram resultados semelhantes. Nesses dois estudos, 

a estratégia mais utilizada consistiu na focalizada no problema seguida por busca de 

suporte social. As estratégias menos utilizadas consistiram em comportamentos analisados 

isoladamente, mas que compõem a categoria de foco na emoção, sendo elas evitação 

(Chadda et al., 2007) e evitação, coerção e conluio (Kate et al., 2013). Scazufca e Kuipers 

(1999), em seu estudo longitudinal, também encontraram que a estratégia mais utilizada 

pela amostra consistia na focalizada no problema, seguida pela busca por suporte social e 

por evitação. Esses autores encontraram que, após nove meses, os familiares utilizavam 

menos as diferentes estratégias e a mais utilizada foi a focalizada no problema. Esses 

resultados corroboram os encontrados por Möller-Leimkühler (2006) e Möller-Leimkühler 

e Obermeier (2008). Nesses dois estudos longitudinais, a estratégia com foco na emoção, 

em comparação à com foco no problema, teve sua utilização reduzida gradativamente 

depois de um e dois anos após o início do tratamento do paciente, sendo a menos utilizada. 

Segundo Möller-Leimkühler (2006), com a estabilização do quadro clínico do paciente, em 

decorrência do tratamento, os familiares passam a utilizar menos as estratégias de 

enfrentamento, principalmente com foco na emoção, uma vez que, com a redução da 

sintomatologia, pode haver uma redução da sobrecarga. 

Com relação aos fatores associados ao grau de sobrecarga, na análise de regressão 

múltipla com as características dos familiares, além da estratégia focalizada no problema, 

as variáveis “sentiu-se doente por cuidar do paciente”, “convivência ruim ou muito ruim 

com o paciente”, “tempo menor que cuida do paciente” e “considera insatisfatória a ajuda 

dos profissionais” foram preditoras do grau de sobrecarga. O familiar considerar a sua 

relação com o paciente ruim ou muito ruim e o fato de já ter se sentido doente por cuidar 

do paciente corroboram o modelo teórico da sobrecarga de Maurin e Boyd (1990). 

Segundo esse modelo, o relacionamento entre o familiar e o paciente pode afetar a 

sobrecarga. O estudo de Bandeira et al. (2014) também encontrou que o relacionamento 

ruim com o paciente e o fato de o familiar já ter se sentido doente devido às tarefas de 

cuidador eram preditores do grau de sobrecarga. Resultado semelhante foi encontrado por 

Lauber et al. (2003) e por Hjarthag et al. (2012), nos quais a presença de problemas de 

relacionamentos com o paciente estava associada ao grau de sobrecarga. Esses resultados 

indicam que os serviços de saúde mental devem realizar intervenções voltadas para o 

desenvolvimento de um relacionamento melhor entre os familiares e os pacientes. 
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Com relação à duração do papel de cuidador, no presente trabalho, o fato de os 

familiares cuidarem há menos tempo do paciente foi preditor de maior sobrecarga. Esse 

resultado também foi encontrado por Hastrup et al. (2011). Na pesquisa desses autores, a 

sobrecarga era maior quando os familiares cuidavam do paciente há menos de três anos 

comparativamente à de familiares que cuidavam de pacientes há mais de três anos. É 

possível que o familiar, com o passar do tempo, adquira mais informações sobre o 

transtorno psiquiátrico e seu tratamento e, com isso, aprenda a manejar, de forma mais 

eficiente, a situação de cuidador. Além disso, o paciente pode ter sua sintomatologia 

estabilizada e, desse modo, há a redução do grau de sobrecarga. A gravidade da 

sintomatologia tem sido apontada, por diversos estudos, como um importante fator 

associado ao grau de sobrecarga. No entanto, Tan et al. (2012) encontraram resultado 

contrário, no qual a sobrecarga era pior quando o familiar cuidava há mais tempo do 

paciente. Essa contradição talvez se explique pela presença de outras variáveis 

diferenciando os grupos, tais como: a gravidade da sintomatologia dos pacientes, a 

presença de co-morbidades ou doenças físicas, a adesão dos pacientes ao medicamento, o 

suporte social recebido pelos familiares, dentre outros. Novos estudos devem ser 

realizados, investigando melhor a relação existente entre o tempo de cuidado e o grau da 

sobrecarga. 

A relação entre o familiar e o serviço de saúde mental também se associou à 

sobrecarga. Os familiares mais sobrecarregados eram aqueles que consideravam 

insatisfatória a ajuda dos profissionais dos serviços de saúde mental. Esses resultados 

corroboram achados da literatura, os quais indicam que a sobrecarga é mais elevada 

quando falta apoio profissional para o familiar (Rose, 1996; Bandeira & Barroso, 2005). O 

envolvimento do familiar, para os profissionais dos serviços de saúde mental, é importante, 

pois ele é o provedor de cuidados informais ao paciente, detectando as mudanças nas 

diversas áreas da vida do paciente (Tessler & Gamache, 2000). Além disso, incluir o 

familiar no tratamento pode contribuir para uma melhora do paciente, de sua 

funcionalidade e da redução de conflitos entre o familiar e o paciente, reduzindo, assim, a 

sobrecarga do cuidador (Perreault, Provencher, Roberts, & Milton, 2011). 

Variáveis dos pacientes também estavam associadas ao grau de sobrecarga no 

presente trabalho. Nas análises de regressão múltipla com as características dos pacientes, 

além da estratégia com foco na emoção, as variáveis “paciente não realiza atividades 

externas”, “número de comportamentos problemáticos”, “duração menor do tratamento 
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psiquiátrico” e “paciente realiza tratamento medicamentoso aliado às outros tratamentos” 

foram preditoras de maior sobrecarga. 

No presente estudo, a sobrecarga dos familiares era maior quando o paciente não 

realizava atividades externas. Esse resultado corroborou o estudo de Nolasco et al. (2014), 

no qual a sobrecarga dos familiares de pacientes com depressão maior era mais elevada 

quando os pacientes não realizavam atividades fora de casa. Esse resultado corroborou 

também os achados de Martínez, Nadal, Beperet, & Mendióroz (2000), em que a 

sobrecarga era mais elevada quando o paciente não tinha uma ocupação. O paciente não 

desenvolver atividades externas pode implicar que o familiar tenha que dedicar mais tempo 

ao paciente, podendo acarretar maior sobrecarga para o familiar (Bandeira & Barroso, 

2005; Hastrup et al., 2011). Além disso, o paciente não realizar atividades externas é um 

indicador da baixa autonomia do paciente. As baixas autonomia e funcionalidade têm sido 

associadas à sobrecarga pela literatura (Maurin & Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Bandeira & 

Barroso, 2005; Hanzawa et al., 2010). Esses resultados indicam a necessidade de os 

serviços desenvolverem intervenções voltadas para a melhora da capacidade do paciente 

em realizar tarefas cotidianas simples, aumentando sua autonomia e funcionalidade, de 

forma a melhorar a sua qualidade de vida e a de seus familiares. 

As outras três variáveis dos pacientes que foram significativas no presente trabalho 

se constituem em suas características clínicas. Os familiares mais sobrecarregados eram 

aqueles cujos pacientes apresentavam um número maior de comportamentos 

problemáticos. Esse resultado confirma os estudos nacionais de Bandeira et al. (2014), 

Nolasco et al. (2014) e Barroso et al. (2009). No contexto internacional, esta variável 

também tem sido amplamente estudada, indicando ser um importante preditor da 

sobrecarga (Doornbos, 1997; Lauber et al., 2003; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996; 

Zahid & Ohaeri, 2010; Grover et al., 2012). Há, assim, necessidade de que os familiares 

aprendam a lidar com os comportamentos problemáticos dos pacientes. 

Outra variável clínica associada ao grau de sobrecarga consistiu na duração menor 

em que o paciente realiza o tratamento psiquiátrico. O tempo menor que o paciente realiza 

o tratamento pode se referir ao efeito do tratamento, no qual o paciente ainda não 

estabilizou seu quadro clínico, acarretando maior sobrecarga para o familiar. Além disso, 

pode indicar o tempo de convivência do familiar com o transtorno psiquiátrico e com os 

profissionais, no qual o familiar ainda não aprendeu a conviver com o papel de cuidar ou 

não recebeu orientações suficientes sobre como lidar com os comportamentos 
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problemáticos do paciente e com os momentos de crise. No entanto, os estudos de Hadrys, 

Adamowski e Kiejna (2011) e de Nolasco et al. (2014) encontraram resultado contrário ao 

do presente estudo. Nas pesquisas realizadas por esses autores, a sobrecarga era maior 

quando o tempo de tratamento do paciente era maior. Essa contradição talvez se explique 

por diferenças entre as amostras dos estudos, tais como diferenças nos grupos diagnósticos 

e na gravidade da sintomatologia. Estudos futuros devem investigar melhor a influência 

dessa variável sobre o grau da sobrecarga. 

A terceira variável clínica associada à sobrecarga consistiu no tipo de tratamento 

que o paciente realizava. Quando o paciente realizava, além da medicação, outros 

tratamentos, tais como: terapias ocupacional e psicológica, oficinas ou passava algum dia 

da semana no serviço de saúde mental, a sobrecarga do familiar era maior. Esse resultado 

também aponta para a gravidade ou cronicidade da sintomatologia do paciente. No serviço 

de saúde mental, no qual este estudo foi realizado, os tratamentos eram realizados de 

acordo com as necessidades dos pacientes, da gravidade da sua sintomatologia ou se ele 

estava em crise. Por exemplo, o acompanhamento diário, no qual o paciente passava o dia 

no serviço com realização de atividades, tais como as oficinas terapêuticas, era realizado 

por pacientes que estavam em crise ou cuja sintomatologia era mais grave. Na medida em 

que ia se estabilizando, a frequência de acompanhamento pelo serviço era reduzida 

gradativamente, até que o paciente fosse acompanhado apenas mensalmente ou a cada dois 

ou três meses e, posteriormente, encaminhado para um serviço ambulatorial. A gravidade 

da sintomatologia tem sido frequentemente apontada, pela literatura, como relacionada à 

sobrecarga dos familiares (Maurin e Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Rose, 1996; Bandeira & 

Barroso, 2005; Awad & Voruganti, 2008; Lloyd et al., 2013). 

O presente estudo possui algumas limitações. Trata-se de um estudo do tipo 

correlacional, o qual permitiu identificar os fatores preditores da sobrecarga, mas não 

possibilitou verificar se há uma relação causal entre essas variáveis ou a direção dessa 

relação. Por exemplo, no caso das relações encontradas entre a sobrecarga e as estratégias 

de enfrentamento, não se pode afirmar que os familiares mais sobrecarregados recorriam 

mais às estratégias focalizadas na emoção, com foco no problema ou de busca de práticas 

religiosas/pensamento fantasioso; ou, o contrário, se ao recorrer a essas estratégias os 

tornava mais sobrecarregados. Novos estudos devem ser realizados, com intervenções que 

ensinem os familiares a utilizarem estratégias de enfrentamento adequadas, utilizando 

delineamentos verdadeiramente experimentais e avaliando o grau de sobrecarga antes e 
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depois da intervenção com um grupo controle, para que, assim, essa causalidade possa ser 

verificada. Devem ser realizadas, também, pesquisas longitudinais. Por meio do 

acompanhamento das mudanças, ao longo do tempo, da utilização dos diferentes tipos de 

estratégias, bem como do grau de sobrecarga, será possível analisar melhor a relação entre 

essas variáveis. 

Outra limitação se refere à dificuldade de generalização dos resultados, tendo em 

vista que este estudo foi realizado em apenas um serviço de saúde mental. Dessa forma, os 

resultados encontrados no presente estudo somente podem ser generalizados para os 

familiares cuidadores de pacientes que realizavam tratamento nesse serviço de saúde 

mental. Novos estudos devem ser realizados em outros serviços, a fim de que, assim, os 

resultados da presente pesquisa possam ser generalizados para outros contextos. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa permitiram identificar quais estratégias de 

enfrentamento estavam mais relacionadas com a sobrecarga dos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos. Das quatro estratégias de enfrentamento, as mais relacionadas à 

sobrecarga, em ordem de importância, consistiram na frequência maior de utilização das 

focalizadas na emoção e as de busca de práticas religiosas e pensamento fantasioso. A 

análise de regressão indicou, também, que, quando analisada isoladamente com as 

características dos familiares, a maior utilização da estratégia com foco no problema 

também foi preditora do grau de sobrecarga. Quanto às estratégias de busca de suporte 

social, estas não se relacionaram à sobrecarga. Essas situações são preocupantes, pois 

apontam a ausência de proteção para os familiares. Foi observado que nenhuma estratégia 

de enfrentamento auxiliou a reduzir a sobrecarga deles, sendo que a utilização de algumas 

estratégias pode ter contribuído para o seu agravamento. Estes resultados podem indicar a 

ausência de apoio por parte dos profissionais dos serviços de saúde mental. Há necessidade 

de intervenções psicoeducativas junto aos familiares, com intuito de orientá-los no 

desenvolvimento de formas mais eficazes de lidar com a situação de cuidadores. Os 

profissionais devem realizar acompanhamento contínuo sobre os efeitos das estratégias 

utilizadas e adaptá-las às especificidades de cada contexto. Essas ações poderiam 

contribuir para diminuir a sobrecarga dos familiares, resultando em melhor cuidado com os 

pacientes na vida cotidiana. 

Os resultados possibilitaram, ainda, levantar quais estratégias de enfrentamento 

eram mais utilizadas pelos familiares. Os familiares utilizavam uma variedade de 

estratégias, sendo que as estratégias com foco no problema e de busca de práticas 

religiosas e pensamento fantasioso eram as mais utilizadas de forma semelhante pelos 

familiares. Embora utilizada em menor frequência, a estratégia com foco na emoção deve 

ser desencorajada por sua maior utilização ter se relacionado com maior sobrecarga, 

sugerindo que ela não é eficaz. O serviço de saúde mental deve desenvolver e implementar 

intervenções voltadas para o ensino dos familiares de formas alternativas em como lidar 

com o transtorno psiquiátrico no dia a dia, visando a diminuir as suas dificuldades ao 

desempenhar o papel de cuidador. 

Os resultados permitiram, também, constatar o impacto sentido pelo familiar em 

sua vida devido ao papel de cuidador de um paciente psiquiátrico. Observou-se que a 
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realização das tarefas cotidianas de assistência aos pacientes foi a principal responsável 

pela sobrecarga objetiva, enquanto a supervisão aos comportamentos problemáticos dos 

pacientes foi a principal responsável pelo incômodo sentido pelos familiares, ou seja, a 

sobrecarga subjetiva. Observou-se, ainda, que outras áreas impactadas foram as mudanças 

permanentes na vida do familiar. O familiar apresentou, também, o sentimento de peso 

financeiro decorrente da tarefa de cuidador e uma frequente preocupação com o paciente, 

principalmente com sua segurança, saúde física e futuro. Esses resultados indicam a 

importância da realização, pelo serviço de saúde mental, de visitas domiciliares e de 

atendimentos terapêuticos aos familiares. A realização de intervenções junto aos familiares 

é importante para que sejam fornecidas informações e orientações em como lidar com o 

paciente no dia a dia. Dessa forma, incluindo o familiar no tratamento do paciente, pode 

ocorrer a diminuição do impacto do transtorno psiquiátrico no familiar. 

O presente estudo possibilitou, ainda, levantar as variáveis preditoras de maior grau 

de sobrecarga. Além da maior utilização das estratégias já citadas, a sobrecarga era maior 

quando: os familiares já se sentiram doentes por cuidarem do paciente; tinham uma 

convivência ruim ou muito ruim com ele; cuidavam do paciente há menos tempo; 

consideravam insatisfatória ou muito insatisfatória a ajuda dos profissionais do serviço de 

saúde mental; o paciente não possuía atividades de lazer fora de casa; os pacientes 

apresentavam um número maior de comportamentos problemáticos; recebiam o tratamento 

psiquiátrico há menos tempo; e realizavam, além do tratamento medicamentoso, outros 

tratamentos, tais como: oficinas, terapia ocupacional, passava o dia no serviço de saúde 

mental ou terapia psicológica. Esses resultados indicam a necessidade de o serviço realizar 

intervenções para os familiares, voltadas para melhorar a convivência entre o paciente e o 

familiar, envolver o familiar no tratamento do paciente, orientando e fornecendo apoio ao 

familiar, além de aumentar a capacidade de autonomia dos pacientes.  

Este estudo possibilitou o aumento de conhecimento na área, tendo em vista que 

não havia estudos nacionais que tenham investigado a relação entre as estratégias de 

enfrentamento e a sobrecarga. Há a necessidade de desenvolver, no contexto nacional, 

novos estudos que investiguem a relação entre essas variáveis, para compreender melhor o 

papel modulador das estratégias de enfrentamento sobre a sobrecarga. Esses novos estudos 

não devem focar somente no levantamento da frequência das estratégias, mas também nos 

recursos que estão disponíveis, na informação se elas foram eficientes e quando e em qual 

contexto foram utilizadas. São necessários, além de pesquisas correlacionais, estudos 
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verdadeiramente experimentais, visando a identificar se o ensino, pelos profissionais, de 

estratégias de enfrentamento alternativas e consideradas, pela literatura, como eficientes 

realmente reduziriam a sobrecarga dos familiares. Devem-se realizar, também, estudos 

longitudinais, permitindo observar a variação do grau de sobrecarga e da utilização dos 

diferentes tipos de sobrecarga ao longo do tempo. Por fim, deve-se realizar estudos que 

investiguem os fatores associados ao grau de sobrecarga, em especial o papel do tempo que 

o familiar cuida do paciente e do tempo em que o paciente realiza tratamento psiquiátrico. 
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Instruções de aplicação  

 

Este questionário tem como objetivo avaliar a experiência dos familiares de pacientes 

psiquiátricos de cuidar dos seus pacientes e o impacto desta experiência em suas vidas, em 

termos da sobrecarga sentida por eles.  

O questionário deve ser aplicado em situação de entrevista, por um entrevistador 

previamente treinado. O tempo de aplicação dura aproximadamente 30 minutos.  

Para a realização da entrevista, uma situação de privacidade deve ser buscada. O 

respondente deve ser adequadamente informado sobre o objetivo da aplicação do 

instrumento e o destino dos dados obtidos. Deve também se sentir à vontade para 

esclarecer quaisquer dúvidas ao longo da aplicação. Em situações de pesquisa, uma vez 

que o familiar concorde em responder, é fundamental a obtenção do consentimento livre e 

esclarecido.  

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

dias da vida do paciente, independente do local onde o indivíduo se encontre. O 

instrumento deve ser respondido em apenas um encontro. Todas as questões do 

questionário devem ser respondidas.  

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

que ele deve responder com base em sua própria experiência pessoal, de forma a expressar 

sinceramente seus sentimentos, com relação à sobrecarga sentida em cuidar do paciente.  

As respostas de cada item devem ser anotadas no questionário pelo entrevistador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

144

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DA FAMÍLIA FBIS-BR 
 
PARTE A: ASSISTÊNCIA NA VIDA COTIDIANA  
 
Geralmente as pessoas que têm doenças mentais precisam de ajuda ou precisam ser lembradas 
de fazer as coisas comuns do dia-a-dia. As perguntas que vou fazer agora são sobre isso. 
Talvez, nem todas elas se apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o 
conhecimento que você tem sobre ele(a).  
 
A1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer  
coisas como se pentear, tomar banho ou se vestir ? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ A2a)   vez p/ semana    p/ semana      p/semana              dias ?  
 
A1b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) ou lembrar–lhe de fazer essas coisas?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
  
A2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou encorajou (Nome) a  
tomar os remédios dele(a) ou teve que dar o remédio pessoalmente ou às escondidas?  
Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ A3a)   vez p/ semana    p/ semana           p/semana       dias ?  
 
A2b. Quanto lhe incomodou ter que fazer alguma coisa para (Nome) tomar os remédios  
dele(a)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
A3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer  
tarefas da casa (ex. arrumar a cama, limpar o quarto, lavar roupa, etc.) ou teve que fazer  
isto para ele(a)? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ A4a)   vez p/ semana    p/ semana           p/semana       dias ?  
  
A3b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
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A4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer  
compras de alimentos, roupas ou outros objetos ou teve que fazer compras para ele(a)?  
Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ A5a)   vez p/ semana    p/ semana             p/semana       dias ?  
  
A4b.Quanto lhe incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
A5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você cozinhou para (Nome) ou o (a) ajudou a  
preparar as refeições? Foram quantas vezes?  
___________1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez               menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ A6a)            vez p/ semana    p/ semana           p/semana       dias ?  
  
A5b. Quanto lhe incomodou ter que cozinhar para (Nome) ou ajudá-lo(a) a preparar as  
refeições dele(a)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
A6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou a levar (Nome) a algum lugar, à pé, de 
carro, de ônibus ou por outros meios de transporte? Foram quantas vezes?  
___________1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez                menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ A7a)               vez p/ semana    p/ semana            p/semana       dias ?  
 
A6b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar a levar (Nome) a algum lugar?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
A7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) a cuidar do dinheiro dele(a) ou 
teve que fazer isso por ele/ela? Foram quantas vezes?  
___________1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ A8a)   vez p/ semana    p/ semana           p/semana       dias ?  
  
 
A7b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) a cuidar do dinheiro dele (a) ou a fazer  
isto por ele (a)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
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A8a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou insistiu com (Nome) para 
ele(a) se ocupar com alguma coisa, não ficar à toa, usar o seu tempo para fazer alguma coisa, 
como ler revista, se divertir com alguma coisa, trabalhar, estudar ou visitar as pessoas, etc. ? 
Foram quantas vezes?  

___________1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  

Nenhuma vez                 menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  

(PASSE P/ A9a)                vez p/ semana    p/ semana           p/semana       dias ?  

 

A8b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar ou lembrar (Nome) a se ocupar com alguma coisa?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 

A9a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você lembrou, encorajou ou insistiu com (Nome) ou 
teve que levá-lo(a) para as suas consultas médicas ou atividades nos serviços de saúde mental ? 
Foram quantas vezes?  

___________1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  

Nenhuma vez                 menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  

(PASSE P/ B1a)               vez p/ semana    p/ semana            p/semana       dias ?  

  

A9b. Quanto lhe incomodou ter que lembrar, encorajar ou levar (Nome) para as suas consultas 
médicas ou atividades nos serviços de saúde mental?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
 
PARTE B: SUPERVISÃO AOS COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS  
 
Algumas vezes, as pessoas com doenças mentais podem precisar de ajuda quando ocorrem 
alguns comportamentos problemáticos. As perguntas que vou fazer agora talvez não se 
apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o conhecimento que você tem 
sobre ele (a).  
 
B1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de apresentar 
algum comportamento que te deixasse envergonhado(a) ou incomodado(a) ou teve que lidar 
com estes comportamentos ou com suas consequências ? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma           1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ B2a)   vez p/ semana             p/ semana            p/semana       dias ?  
B1b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento desconcertante de (Nome)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
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B2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) ficasse 
exigindo demais sua atenção ou você teve que lidar com este comportamento ou suas 
consequências ? Foram quantas vezes?  
___________1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez                 menos que uma    1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes    Todos os  
(PASSE P/ B3a)                vez p/ semana    p/ semana            p/semana       dias ?  
 
B2b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com o comportamento de (Nome) de exigir que você 
dê atenção a ele(a)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
B3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  
(Nome) incomodasse as pessoas durante a noite ou teve que lidar com este comportamento ou 
com suas consequências ? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ B4a)    vez p/ semana    p/ semana          p/semana       dias ?  
 
B3b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento perturbador de (Nome)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
B4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  
(Nome) insultasse alguém, ameaçasse ou machucasse alguém ou teve que lidar com este 
comportamento ou suas consequências ? Foram quantas vezes?  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ B5a)    vez p/ semana    p/ semana          p/semana       dias ?  
 
 B4b. Quanto lhe incomodou ter que fazer isso?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
B5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de falar em 
morrer, ou de falar em se matar, de ameaçar ou tentar se matar? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ B6a)    vez p/ semana    p/ semana           p/semana      dias ?  
 
B5b. Quanto lhe incomodou estas conversas, ameaças ou tentativas de (Nome) de se matar ou 
de falar em morrer?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
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B6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  
(Nome) bebesse demais (bebidas alcoólicas) ou teve que lidar com as consequências deste 
comportamento? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ B7a)    vez p/ semana    p/ semana              p/semana      dias ?  
 
B6b.Quanto lhe incomodou o fato de (Nome) beber ?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
B7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  
(Nome) comesse ou bebesse demais (bebidas não alcoólicas, ex. café, xaropes, etc.) ou  
fumasse demais? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ B8a)    vez p/ semana    p/ semana           p/semana      dias ?  
  
B7b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento de (Nome)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
B8a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir  
(Nome) de usar drogas (ilegais) ou teve que lidar com as consequências deste comportamento? 
Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  
(PASSE P/ C1a)    vez p/ semana    p/ semana              p/semana      dias ?  
 
B8b. Quanto lhe incomodou o fato de ( Nome ) usar drogas (ilegais)?  
_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  
Nem um pouco             muito pouco         um pouco             muito ?  
 
PARTE C : GASTOS FINANCEIROS  
 
C1. Nos últimos 30 dias, você, pessoalmente, pagou ou deu algum dinheiro seu à (Nome) para 
cobrir algumas despesas dele (a) e que ele não lhe tenha devolvido? Sim___ Não___  
 
C2. Nos últimos 30 dias, o paciente teve gastos com     SIM  NÃO  Gastos nos  
os itens abaixo? últimos 30 dias  
a- Transporte (carro, combustível, ônibus, táxi, etc?) .......... 1    2     $------------  
b- Roupas e calçados? .......................................................... 1    2     $------------  
c- Trocados para pequenos gastos?....................................... 1    2     $------------  
d- Alimentação ?.....................................................................1   2     $------------ 
   (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a  
    parcela destas despesas correspondente ao paciente). 
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SIM   NÃO  Gastos nos  
Últimos 30 dias  
e- Moradia (aluguel , prestação da casa)?.................................. 1     2     $--------------  

(se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a  
parcela desta despesa correspondente ao paciente)  

f- Medicamentos ?...................................................................... 1   2  $--------------  
g- Tratamento de saúde mental ? ............................................... 1  2  $--------------  
h- Outros gastos médicos (dentista,fisioterapeuta,etc.)?............ 1  2   $--------------  
i- Cigarros? ................................................................................ 1   2   $--------------  
j- Objetos pessoais?.................................................................... 1   2  $--------------  
k- Telefone?................................................................................ 1   2   $--------------  
l- Pagamento de profissionais p/cuidar do paciente................... 1   2   $--------------  
m- Plano de saúde........................................................................1   2   $--------------  
n- Outras despesas ? ( Especifique ) :------------------------------- 1   2   $--------------  

 
C2-Total: $_________  

C3. Quantia com a qual o paciente contribuiu para as despesas mensais: ___________  
 
C4. Gastos da família com o paciente (diferença entre C2 e C3): ______________  
 
C5. No último ano, os gastos que você teve com (Nome) foram pesados para você com que 
frequência?  
 
Sempre ou quase sempre   5  
Frequentemente              4  
Ás vezes     3  
Raramente               2  
Nunca      1  
 
 
PARTE D. IMPACTO NAS ROTINAS DIÁRIAS  
 
D1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você faltou, chegou atrasado ou cancelou algum 
compromisso, como no trabalho, na escola ou em outros lugares, porque teve que cuidar de 
(Nome)? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez         menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  

       vez p/ semana    p/ semana     p/semana      dias ?  
 
D1b. Nos últimos 30 dias, quantas vezes as suas atividades sociais e de lazer (ex. sair para 
descansar ou visitar alguém) foram alteradas ou perturbadas, porque você teve que cuidar de 
(Nome)? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  

    vez p/ semana    p/ semana               p/semana      dias ?  
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D1c. Nos últimos 30 dias, quantas vezes os seus serviços de casa ou a rotina da casa foi 
alterada ou perturbada porque você teve que cuidar de (Nome)? Foram quantas vezes?  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  

    vez p/ semana    p/ semana              p/semana      dias ?  
 
D1d. Nos últimos 30 dias, quantas vezes o fato de cuidar de (Nome) impediu de você dedicar 
aos outros membros da família a atenção e o tempo de que eles necessitavam? Foram quantas 
vezes? 
 ______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____  
Nenhuma vez     menos que uma   1 ou 2 vezes    de 3 a 6 vezes   Todos os  

    vez p/ semana    p/ semana               p/semana      dias ?  
 
D2. A doença de (Nome) provocou mudanças mais ou menos permanentes na sua rotina diária, 
no seu trabalho ou na sua vida social? Sim ( ) Não ( ).  
______1______   ______2_____   _____3_____   ____4_____    
 Nem um pouco Muito pouco Um pouco  Muito  
 
D3. Por causa da doença de (Nome):  
 
(Nota ao entrevistador: Você pode circular mais de uma resposta)  

Sim  Não  
a- Você teve que trabalhar menos ou abandonar o seu emprego  2  1  
ou teve que trabalhar mais para cobrir os gastos?  
b- Você teve que se aposentar mais cedo do que você planejava?...  2  1  
c- Você deixou de ter (ou tem menos) vida social (ex.deixou de  
passear, visitar pessoas, ir a festas, etc.)?.................................  2   1  
d- Você perdeu amizades? .................................................................   2   1  
e- Você deixou de tirar férias (ex. visitar parentes, viajar)?................  2   1  
f- Você deixou de receber (ou recebe menos) pessoas em casa...........  2   1  
(familiares e/ou amigos)?  
 
PARTE E: PREOCUPAÇÃO COM O PACIENTE  
 
Mesmo quando as pessoas não se vêem por algum tempo, às vezes, mesmo assim elas se 
preocupam umas com as outras. Eu gostaria de perguntar-lhe sobre suas preocupações com 
(Nome).  
 
E1. Você fica preocupado(a) com a segurança física de (Nome) (ex. que alguma coisa ruim 
aconteça com ele(a), que ele(a) sofra um acidente, entre em uma briga, que alguém se 
aproveite dele(a), que fuja, etc.):  
_____1_____       ____2_____        ____3_____        ___4____          ___5____  
  Nunca                   raramente                às vezes     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?  
_____1_____       ____2_____        ____3_____        ___4____          ___5____  
  Nunca                   raramente                às vezes     frequentemente    sempre ou quase 
                                                                                                                   sempre? 
 
E7. Você fica preocupado(a) com o futuro de (Nome)?  
_____1_____       ____2_____        ____3_____        ___4____          ___5____  
  Nunca                   raramente                às vezes     frequentemente    sempre ou quase 
                                                                                                                   sempre? 
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ANEXO B 

ESCALA DE MODOS DE ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS (EMEP) 

Instruções 

As pessoas reagem de diferentes maneiras nas situações difíceis ou estressantes. Para responder a 

este questionário, pense sobre como você está fazendo para enfrentar a sua situação familiar de 

cuidador de________(nome do paciente). Concentre-se nas coisas que você faz, pensa ou sente 

para enfrentar esta situação, no momento atual. Não há respostas certas ou erradas. O que importa é 

como você está lidando com a situação de cuidador.  

1 2 3 4 5 
Você nunca faz 

isso 
Você faz isso um 

pouco  
E Você faz isso 

às vezes  
Você faz isso 

muito  
Você faz isso 

sempre  
 

Item Alternativas de 
resposta 

1. Você leva em conta o lado positivo das coisas? 1 2 3 4 5 
2. Você se culpa? 1 2 3 4 5 
3. Você se concentra em alguma coisa boa que pode vir desta situação? 1 2 3 4 5 
4. Você tenta guardar seus sentimentos para si mesmo? 1 2 3 4 5 
5. Procura um culpado para a situação? 1 2 3 4 5 
6. Espera que um milagre aconteça? 1 2 3 4 5 
7. Pede conselho a um parente ou a um amigo que você respeite? 1 2 3 4 5 
8. Você reza / ora? 1 2 3 4 5 
9. Conversa com alguém sobre como está se sentindo? 1 2 3 4 5 
10. Você insiste e luta pelo que quer? 1 2 3 4 5 
11. Você se recusa a acreditar que isto esteja acontecendo? 1 2 3 4 5 

12. Você briga consigo mesmo; Você fica falando consigo mesmo o que 
deve fazer? 1 2 3 4 5 

13. Desconta em outras pessoas? 1 2 3 4 5 
14. Encontra diferentes soluções para o seu problema? 1 2 3 4 5 
15. Tenta ser uma pessoa mais forte e otimista? 1 2 3 4 5 

16. Você tenta evitar que os seus sentimentos atrapalhem outras coisas na 
sua vida? 1 2 3 4 5 

17. Você se concentra nas coisas boas da sua vida? 1 2 3 4 5 
18. Você desejaria mudar o modo como você se sente? 1 2 3 4 5 
19. Aceita a simpatia e a compreensão de alguém? 1 2 3 4 5 

20. Demonstra raiva para as pessoas que causaram o problema? 1 2 3 4 5 

21. Pratica mais a religião desde que tem esse problema? 1 2 3 4 5 
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22. Você percebe que você mesmo trouxe o problema para si? 1 2 3 4 5 
 

23. Você se sente mal por não ter podido evitar o problema? 1 2 3 4 5 
24. Você sabe o que deve ser feito e está aumentando seus esforços para ser 
bem sucedido? 1 2 3 4 5 

25. Você acha que as pessoas foram injustas com você? 1 2 3 4 5 

26. Você sonha ou imagina um tempo melhor do que aquele em que você 
está? 1 2 3 4 5 

27. Tenta esquecer o problema todo? 1 2 3 4 5 
28. Está mudando e se tornando uma pessoa mais experiente? 1 2 3 4 5 
29. Você culpa os outros? 1 2 3 4 5 
30. Você fica se lembrando de que as coisas poderiam ser piores? 1 2 3 4 5 

31. Conversa com alguém que possa fazer alguma coisa para resolver o seu 
problema? 1 2 3 4 5 

32. Você tenta não agir tão precipitadamente ou seguir sua própria idéia? 1 2 3 4 5 

33. Muda alguma coisa para que as coisas acabem dando certo? 1 2 3 4 5 
34. Procura se afastar das pessoas em geral? 1 2 3 4 5 

35. Você imagina e tem desejos sobre como as coisas poderiam acontecer? 1 2 3 4 5 

36. Encara a situação por etapas, fazendo uma coisa de cada vez? 1 2 3 4 5 
37. Descobre quem mais é ou foi o responsável? 1 2 3 4 5 

38. Pensa em coisas fantásticas ou irreais (como vingança ou achar muito 
dinheiro) que te fazem sentir melhor? 1 2 3 4 5 

39. Você pensa que sairá dessa experiência melhor do que entrou nela? 1 2 3 4 5 
40. Você diz a si mesmo o quanto já conseguiu? 1 2 3 4 5 
41. Você desejaria poder mudar o que aconteceu com você? 1 2 3 4 5 

42. Você fez um plano de ação para resolver o seu problema e o está 
cumprindo? 1 2 3 4 5 

43. Conversa com alguém para obter informações sobre a situação? 1 2 3 4 5 

44. Você se apega à sua fé para superar esta situação? 1 2 3 4 5 

45. Você tenta não fechar portas atrás de si? Tenta deixar em aberto várias 
saídas para o problema? 1 2 3 4 5 

 

46. Você tem feito alguma outra coisa para enfrentar essa situação de cuidador? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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47. De todas essas coisas que você tem feito para enfrentar a situação de cuidador, qual você acha 

que foi melhor (teve melhor resultado)? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Muito obrigada pela sua participação!  
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ANEXO C 

 SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

PARTE A - DADOS SOBRE O PACIENTE   
 

 
1. Nome do respondente: ___________________________________________________________ 
2. Entrevistador: ___________________________________      
3. Instituição:______________________________________ 
4. Data da Entrevista: ___/___/2014 
5. Local entrevista: _________________________________ 
 
 

DADOS DO PRONTUÁRIO 
 
6. Número do prontuário: ____________________ 
7. Sexo: ( ) 1. Masculino  ( ) 2. Feminino      
8. Diagnóstico (nome e número do CID 10): ______________________________________  
9. Co-morbidades: ___________________________________________________________ 
10. Idade: _____ anos     
11. Data de Nascimento: ..../....../...... 
  
 
    B) DADOS FORNECIDOS EM ENTREVISTA (PACIENTE OU FAMILIAR): 
 
Dados clínicos 
 
12. Com que idade (Nome) ficou doente? ______ anos. 
 
13. Há quantos anos (Nome) está doente? ______ anos. 
 
14. Há quanto tempo (Nome) faz tratamento psiquiátrico? ______ anos. 
 
15. Atualmente (Nome) está em crise?  1. ( ) sim 2. ( ) não 
 
16. Quantas crises (Nome) teve no último ano? ________ 
 
17. Qual tipo de tratamento (Nome) está realizando? 
(  ) 1. Medicamentoso (  ) 2. Psicológico (  ) 3. Terapia Ocupacional (  ) 4. Outros 
 
18. Número de tratamentos que (Nome) está fazendo: ______ 
 
19. (Nome) já ficou internado em hospital psiquiátrico?   1. ( ) sim 2. ( ) não 
    
20. Quantas vezes (Nome) foi internado?____________________________________ 

 
21. Quando foi a última vez que (Nome) ficou internado? ______________________ 

 
22. Duração da última internação:_________________________________________ 
 
23. Quantos remédios o médico receitou para (Nome)? _______ 
 
24. (Nome) toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?    1. ( ) sim 2. ( ) não 
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25. (Nome) Se não toma o remédio sozinho, (Nome) aceita tomar com outra pessoa ?  
     1. ( ) sim   2. ( ) não 3. ( ) às vezes. 
 
26. Qual tipo de remédio (Nome) toma? ( ) 1. Via Oral  2. ( ) Injeção 3. ( ) Ambos 
 
27. Além desta doença psiquiátrica, (Nome) tem outras doenças físicas? 1. ( ) sim 2. ( ) não 
 28. Se sim, quais 
são?________________________________________________________________ 
 
29. (Nome) faz tratamento para estas doenças físicas? 1. ( ) Sim      2. ( ) Não 
 
 
Dados socio-demográficos e condições de vida 
 
30. Até que série (Nome) estudou? Ultima série cursada: _________________ Classificação 
(grau): ______________ 
 
31. Número de anos de escolaridade: ________________________ 

 
32. Qual é o estado civil de (Nome)? 
( ) 1. Solteiro(a)         ( ) 3. Vivendo como casado(a)    ( ) 5. Viúvo(a)    
( ) 2. Casado(a)              ( ) 4. Separado(a) / Divorciado     
 
33. (Nome) vive com companheiro? 1. ( ) Sim   2.( ) Não 
 
34. (Nome) recebe algum dinheiro? 1. ( ) Sim  2. ( ) não 
 
35. Se sim: Quanto ele recebe? 
R$_____________________________________________________ 
 
36. De onde (Nome) obtém essa renda? 
_________________________________________________ 
 
37. (Nome) está trabalhando?   1. ( ) sim 2. ( ) não 
   
38. Se sim, qual é seu trabalho atual? 
__________________________________________________ 
 
39. (Nome) faz alguma coisa fora de casa? 1. ( ) sim 2. ( ) não 
 
40. Quais 
atividades?________________________________________________________________        
 
41. (Nome) faz alguma coisa dentro de casa? 1. ( ) sim 2. ( ) não 
 
42. Quais atividades? 
________________________________________________________________ 
 
43. (Nome) tem alguma atividade de lazer (alguma diversão)? (ex .ver TV, ouvir radio, ler, fazer 
tricot ou crochê, sair para passear, visitar alguém ou descansar, ou fazer alguma outra coisa)? ( ) 1. 
sim ( ) 2. não 

 
44. Atividade de lazer dentro de casa?  ( ) 1. sim ( ) 2. não   



 

 

 

157

45. 
Quais?__________________________________________________________________________
___    

           
46. Atividade de lazer fora de casa?    ( ) 1. sim ( ) 2. não     
47. Quais? 
____________________________________________________________________________ 
 
48. (Nome) tem um quarto só para ele(a) em casa?  1. ( ) sim 2. ( ) não 
 
49. Quantas pessoas dormem no mesmo quarto que (Nome)? ________________ 
 
 

 
PARTE B - DADOS DO FAMILIAR  

 
Dados sócio-demográficos 
 
50. Sexo: ( ) 1. Masculino  ( ) 2. Feminino   
    
51. Idade: _____ anos. 
     
52. Data de Nascimento:..../....../...... 
 
53. Qual é o seu parentesco com (Nome)? 
 ( ) 1. mãe/pai   ( ) 2. irmão(ã)   ( ) 3. cônjuge   ( ) 4. filho(a)   ( ) 5. outra_____________ 
  
54. Estado civil: ( ) 1. Solteiro(a)         ( ) 3. Vivendo como casado(a)   ( ) 5. Viúvo(a)    

       ( ) 2. Casado(a)        ( ) 4. Separado(a) / Divorciado 
 
55. Vive com companheiro? 1. ( ) Sim  2. ( ) Não 
 
56. Você tem filhos?  ( ) 1. Sim ( ) 2. Não      
 
57. Se sim, quantos filhos? __________________ 
 
58. Você freqüentou ou freqüenta a Escola? ( ) 1. Sim ( ) 2. Não 
 
59. Se sim, estudou até que série? __________   Classificação (grau):______________________  
 
60. Número de anos de escolaridade: ________________________ 
 
61. Você trabalha atualmente?      ( ) 1. Sim  ( ) 2. Não 
 
62. Se trabalha: qual é seu trabalho atual? _____________________________________________ 

( ) 1. Trabalho diário remunerado     ( ) 3. Faz biscates externos esporádicos, remunerado     
( ) 2. Trabalho remunerado não-diário  

 
62. Se não trabalha: (  ) 4. Aposentado            (  ) 6. Está estudando       (  ) 5. Dona de casa (do 
lar)    
                  (  ) 7. Desempregado          (  ) 8. Afastado       (  ) 9. Pensão 
 
63. Você tem uma renda mensal (você recebe algum dinheiro)? ( ) 1. sim ( ) 2. não 
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64. Se sim, quanto você ganha por mês?_____________________________ 
 
65. De onde retira esta renda?______________________ 
 
66. Se não tem renda, vive com a renda de quem? __________________________ 
 
 
Condições de vida 
 
67. Você tem alguma atividade de lazer (alguma diversão)? (ex .ver TV, ouvir radio, ler, fazer 
tricot ou crochê, sair para passear, visitar alguém ou descansar, ou fazer alguma outra coisa)? ( ) 1. 
sim ( ) 2. não 

 
68. Atividade de lazer dentro de casa?  ( ) 1. sim ( ) 2. não   
69. 
Quais?__________________________________________________________________________  

           
70. Atividade de lazer fora de casa?    ( ) 1. sim ( ) 2. não     
71. Quais? 
____________________________________________________________________________ 
 
72. Atualmente, você tem outras preocupações na sua vida além da necessidade de cuidar de 
(Nome)?      
   ( ) 1. sim ( ) 2. não 
73. Se sim: Quais são estas 
preocupações?_________________________________________________ 
 
74. Existem outras pessoas na casa ou na sua família que estão doentes e que necessitam de 
   sua ajuda?  ( ) 1. sim ( ) 2. não    
 
75. Número de pessoas que necessitam de sua ajuda: _________________ 
 
76. Você tem algum problema de saúde atualmente? 1.( ) sim  2.( ) Não  
 
77. Qual problema de saúde? ____________________________________ 
 
78. Há crianças morando na mesma casa?  ( ) 1. sim ( ) 2. não 
 
79. Há quanto tempo você cuida de (Nome)?________________________ 
 
80 Você acha que recebeu informações suficientes sobre a doença de (Nome)?   1.( ) sim  2.(  ) não 
 
81. Se sim, de quem? ( ) profissionais  ( ) vizinhos e amigos ( ) igreja  ( ) outro:___________ 
 
82. Você sente que você tem o apoio dos profissionais do (Nome do Serviço) que cuidam de 
(Nome)? (Exemplos de apoio: ter liberdade para chamá-los quando precisar, ajuda nos momentos 
de crise do (Nome)).  
 1. ( ) sim     2. ( ) não 
 
83.  Você acha que a ajuda que você recebe dos profissionais é: 
    ( ) 1. muito insatisfatória    ( ) 2. insatisfatória ( ) 3. satisfatória    ( ) 4. muito satisfatória 
 
84. Você recebe visita dos profissionais do Programa Saúde da Família? ( ) 1. sim ( ) 2. não 
 



 

 

 

159

85. Se sim, com que frequência? ( ) semanalmente (  ) mensalmente (  ) outro: ______________ 
 
86. Você já se sentiu doente por causa de suas tarefas de cuidar de (Nome)?    ( ) 1. sim   ( ) 2. Não 
 
87. Quais são os comportamentos de (Nome) que lhe incomodam mais? 
 
Nota ao entrevistador: Espere o familiar falar espontaneamente. Depois, verifique as opções 

abaixo. 
 

 ( ) agressividade física        ( ) problema de sexualidade  ( ) quebra objetos 
 ( ) ameaças, agressão verbal ( ) pede atenção demais  ( ) foge p/ rua        
 ( ) agitação         ( ) recusar o remédio   ( ) tira a roupa  
 ( ) crises de nervo  ( ) drogas    ( ) bebidas   ( ) pede comida na rua   
 ( ) falta de higiene        ( ) falar sozinho      ( ) fumar demais    
 ( ) ser muito dependente      ( ) ficar atoa em casa               ( ) não ajuda nas tarefas de casa 
 ( ) fica sem energia 
 outros: 
_______________________________________________________________________________ 
 
88. Numero de comportamentos problemáticos que o paciente apresenta: 
______________________ 
 
89. Você acredita que (Nome) conseguiria controlar seus comportamentos problemáticos se ele 
quisesse? 

( ) 1. sim ( ) 2. Não 
 

90. O que você acha da sua convivência com (Nome)? Você acha que é: 
   ( ) 1. muito ruim   ( ) 2. ruim     ( ) 3. boa  ( ) 4. muito boa 
 
91. Você sente alguma satisfação em cuidar de (Nome)?  
   ( ) 1. nenhuma satisfação    ( ) 2. um pouco de satisfação    ( ) 3. muita satisfação 
 
92. O que é pior (mais difícil ou mais pesado) para você nesta tarefa de cuidar de (Nome)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
93. Que tipo de apoio você acha que seria necessário ter para melhorar a vida do (Nome) e da 
família ? (qualquer coisa que você necessita e que você gostaria de ter para o paciente ou para 
você) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 

 

 

160

ANEXO D 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre a vivência dos familiares que 

cuidam de pacientes que estão recebendo um tratamento psiquiátrico no CAPS. A 

responsável por este estudo é Daniela Cristina Souza Santos, mestranda em Psicologia pela 

Universidade Federal de São João del-Rei. 

 

As melhorias nos serviços de saúde, como o CAPS, podem ocorrer a partir de estudos 

como este, por isso a sua participação é importante. 

 

Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 1 hora, 

para participar de uma entrevista sobre as vivencias das famílias e sobre as dificuldades 

que vocês podem estar enfrentando para cuidar do paciente em casa. A partir desse estudo, 

será possível compreender as necessidades dos familiares que cuidam de diferentes tipos 

de pacientes. 

 

Essa entrevista não vai interferir com o tratamento do paciente e não oferece nenhum risco 

ou desconforto para você. Você poderá ter todas as informações que quiser sobre este 

estudo e poderá interromper sua participação a qualquer momento, se você desejar, sem 

que haja nenhum prejuízo no atendimento do pacientes.  

 

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. Seu nome 

não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um 

número. Todas as informações prestadas por você são sigilosas, portanto, ficarão apenas 

entre nós. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de 

um grupo de pessoas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou  

(nome do voluntário) 

 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será 

realizado. A explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em 

nenhum risco para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará o tratamento do 

paciente. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e que não receberei 

dinheiro para participar do estudo. Eu concordo em participar deste estudo. 

 

 

....................................., ......./...................../................ 

 

 

_______________________________________   _____________________ 

Assinatura do voluntário      Documento de identidade 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: __________________________________ 

 

Caso você queira conversar com uma das pessoas que participam deste estudo, você 

pode telefonar para Daniela, no numero 3379-2469. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO E 

 


