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RESUMO

A adesão dos pacientes ao tratamento psiquiátrico é um importante fator determinante dos 

resultados do tratamento. Uma das formas de avaliar a adesão ao tratamento é por meio da 

aplicação de escalas de medida que mensurem especificamente a adesão aos medicamentos 

psiquiátricos prescritos. Entretanto, há uma carência de instrumentos específicos para esse 

tipo  de  avaliação  no  Brasil.  O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  fazer  a  adaptação 

transcultural da escala  Medication Adherence Rating Scale (MARS), que visa a avaliar a 

adesão  aos  medicamentos  psiquiátricos.  Para  garantir  as  equivalências  entre  a  escala 

original  e  a  adaptada,  foi  adotado  o  seguinte  procedimento  de  adaptação  transcultural 

descrito na literatura científica, composto por quatro etapas: tradução da escala original, 

retradução, revisão por Comissão de Especialistas e aplicação de um Pré-teste da versão 

preliminar em uma amostra da população-alvo. A amostra do Pré-teste era composta por 30 

pacientes psiquiátricos, em sua maioria do sexo feminino (60%), solteiros (46,7%) e que 

moravam em residência própria (73,7%) e em zona urbana (90%). Os participantes tinham 

a idade média de 43,8 anos e escolaridade média de cinco anos. A maioria não estava 

trabalhando (90%), mas possuía renda (73,3%) no valor médio de R$ 485,33 reais. No pré-

teste, o entrevistador aplicava a escala individualmente, lendo as questões e anotando as 

respostas  dos  pacientes.  Foi  utilizada  a  Técnica  de  Sondagem,  por  meio  da  qual  se 

questionava cada sujeito  sobre sua compreensão das questões da escala  e,  em caso de 

dúvida, procedia-se a uma modificação da redação dos itens, de forma a obter uma redação 

simples e de fácil entendimento pela população-alvo. Como resultado dos procedimentos 

realizados, a Comissão de Especialistas decidiu modificar o formato de aplicação da escala 

por meio de entrevista, considerado mais adequado para a população-alvo, e foi feita a 

adaptação das instruções. Os itens da escala, em geral, foram bem compreendidos pelos 

pacientes, sendo que apenas três itens suscitaram dúvidas e foram modificados. Ao final do 

procedimento de adaptação transcultural, obteve-se uma versão da escala MARS adaptada 

para  o  contexto  brasileiro  e  de  fácil  compreensão  pela  população  de  pacientes 

psiquiátricos.  Essa escala  deverá,  ainda,  ser  submetida  a  estudos  de avaliação  de  suas 

qualidades  psicométricas  de  validade  e  fidedignidade  para  ser  aplicada  em  contexto 

brasileiro.

Palavras-chave:  Adaptação  transcultural,  escalas  de  medida,  adesão  ao  tratamento 

medicamentoso, medicamentos psiquiátricos, Medication Adherence Rating Scale (MARS). 
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ABSTRACT

Patients’ adherence  to  psychiatric  treatment  is  an  important  determinant  of  treatment 

outcomes. The use of rating scale to measure adherence to psychiatric medication is one 

way to  evaluate  treatment  adherence.  However,  there  is  a  lack  of  this  specific  tool  in 

Brazil.  The  purpose  of  this  research  was  to  make  the  cross-cultural  adaptation  of  the 

Medication Adherence Rating Scale  (MARS) to the Brazilian context,  which evaluates 

specifically  the  medication  adherence  of  psychiatric  patients.  Equivalence  between  the 

source and target scales was assured by following the procedure steps of cross-cultural 

adaptation as recommended in international publications. The procedure consisted of four 

stages: translation of the original scale, back-translation, review by the Expert Committee 

and pretest of the preliminary version in a sample of the target population. The patients’ 

sample in the pre-test (N = 30) was 60% female, 46.7% single, 73.7% living in their own 

home and 90% in the urban area. The mean age was 43.8, the mean education 5 years, 90% 

declared being unemployed although 73.3% had some source of income. The mean income 

was 485.33 reais. During pre-test the interviewer applied the scale individually to each 

patient, reading the questions and registering their answers. The interviewer used the Probe 

Technique in which each patient was inquired to explain each scale item. If any doubt 

appeared,  the  scale  had  to  be  reviewed  and  modified  properly  to  improve 

comprehensibility. As a result of cross cultural adaptation, the Expert Committee decided 

to modify the scale administration format and its instructions from self application form to 

the interview form in order to ensure easy understanding by the psychiatric population. The 

instructions and most of the items were properly understood during pre-test. However three 

items had to be changed to ensure better comprehension. The results showed that MARS 

scale is adapted to the Brazilian culture and is easily understood by psychiatric population. 

It is still necessary to evaluate its psychometric properties of validation and reliability to be 

applied in the Brasilian setting. 

Keywords:  Cross-cultural  adaptation,  rating  scales,  adherence to  medication  treatment, 

psychiatric medication, Medication Adherence Rating Scale (MARS). 
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INTRODUÇÃO

Os  transtornos  psiquiátricos,  durante  muito  tempo,  foram  negligenciados  pelos 

organismos de saúde pública mundiais (Üstün, 1999). Nos últimos anos, entretanto, essa 

visão  tem  se  modificado  e  os  transtornos  psiquiátricos  têm  ganhado  cada  vez  mais 

destaque (Üstün, 1999; Thornicroft & Tansella, 2010).

Os  transtornos  psiquiátricos  apresentam alta  prevalência  na  população  mundial. 

Demyttenaere et al. (2004), em pesquisa conduzida entre 2001 a 2003, com uma amostra 

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

entrevistados  preenchiam critérios  diagnósticos  para  transtornos  psiquiátricos.  Pesquisa 

conduzida por Wang et al. (2007), em 17 países, entre 2001 e 2005, com 84.850 sujeitos, 

mostrou que entre 1,6 (Nigéria) e 17,9% (Estados Unidos da América) da amostra haviam 

usado algum tipo de serviço de saúde mental nos 12 meses anteriores à coleta de dados. 

Esse  estudo  mostrou  que  a  população  de  países  de  alta  renda  per  capita usava 

significativamente mais os serviços de saúde mental que a dos países de baixa e média 

rendas.  A prevalência  de  esquizofrenia  em países  menos  desenvolvidos  apresentou  um 

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

preocupante, um aumento contínuo na proporção de pacientes não tratados (Thornicroft & 

Tansella,  2010).  A Organização Mundial  de Saúde (OMS) estimou que,  no mundo, em 

2008, 25 milhões de pessoas tivessem esquizofrenia (WHO, 2008).  No Brasil,  existem 

poucos  dados  epidemiológicos  sobre  transtornos  psiquiátricos.  Em  São  Paulo,  a 

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

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

esquizofrenia em um ano foi estimada em 15 novos casos a cada 100.000 pessoas (Schmidt 

et al., 2011), valor inferior ao encontrado para países desenvolvidos, que se situa em torno 

de 40 por 100.000 pessoas por ano (Shirakawa, 2009).

Em  termos  de  mortalidade,  Thornicroft  e  Tansella  (2010)  apontaram  que  os 

transtornos psiquiátricos eram responsáveis, mundialmente, por 8,1% de todos os anos de 

vida  perdidos  por  mortalidade  precoce,  sendo  comparáveis  ao  peso  das  doenças 

respiratórias (9%) e maiores do que o peso de todos os cânceres (5,8%) e das doenças 

cardiovasculares (4,4%). Entretanto, a mortalidade não é mais o único indicador do ônus 

gerado pelos transtornos psiquiátricos. Em termos de morbidade, ou seja, a incapacidade 

decorrente do adoecimento, os transtornos psiquiátricos foram os três maiores responsáveis 

pelos  anos  vividos  com incapacidade,  representando 33% do total,  com os  transtornos 
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depressivos unipolares em primeiro lugar, os transtornos associados ao uso de álcool em 

segundo e esquizofrenia em terceiro (Thornicroft & Tansella, 2010). 

Atualmente,  a  Carga  Global  de  Doenças  (CGD)  é  considerada  a  forma  mais 

adequada para medir o ônus das patologias, pois inclui não só a mortalidade prematura 

decorrente  das  doenças,  mas também os anos  vividos  com incapacidade decorrente  do 

adoecimento (OMS, 2001), ou seja, considera tanto a mortalidade quando a morbidade da 

patologia.  O ônus dos transtornos psiquiátricos e comportamentais  representou 13% da 

CGD  no  contexto  mundial  (WHO,  2008;  Thornicroft  &  Tansella,  2010).  Segundo 

Thornicroft e Tansella (2010), esse ônus foi maior do que o das doenças cardiovasculares 

(9,7%) e o das neoplasias malignas (5,1%). No Brasil, o ônus dos transtornos psiquiátricos 

foi estimado em 22% (Kohn, Mello, & Mello, 2007). Esses autores apontam que, dentre as 

25 doenças responsáveis por esse resultado,  a depressão unipolar figurava em primeiro 

lugar, os transtornos relacionados ao uso de álcool em quinto, a esquizofrenia em 16º, o 

transtorno bipolar em 21º e os transtornos relacionados ao uso de drogas em 24º. O peso 

dos transtornos psiquiátricos se concentrou principalmente em indivíduos de 15 a 59 anos, 

faixa etária considerada a mais produtiva no ciclo de vida.

Segundo  Whiteford  et  al.  (2013),  em  2010,  os  transtornos  psiquiátricos  foram 

responsáveis por 7,4% de toda CGD. Esse valor foi superior ao apresentado pelas doenças 

de HIV/AIDS, tuberculose, diabetes ou por acidentes de trânsito. Apesar de os transtornos 

psiquiátricos terem sido responsáveis por apenas 0,5% dos anos perdidos por mortalidade 

precoce, eles foram responsáveis por 22,9% dos anos vividos com incapacidade. Dentre os 

transtornos psiquiátricos, a depressão foi responsável por 40,5% da CGD, os transtornos de 

ansiedade por 14,6%, os transtornos relacionados ao uso de substâncias ilícitas por 10,9%, 

os  transtornos  relacionados  ao  uso  do  álcool  por  9,6%,  a  esquizofrenia  por  7,4% e  o 

transtorno bipolar por 7,0%. Nesse estudo, diferente do estudo de CGD anterior (OMS, 

2001),  as  doenças  neurológicas  e  as  demências  foram  separadas  dos  transtornos 

psiquiátricos e os transtornos psiquiátricos da infância foram considerados (Whiteford et 

al.,  2013).  Foi  observado também que a  CGD decorrente  dos  transtornos  psiquiátricos 

cresceu  37,6%  entre  1990  e  2010,  aumento  atribuído  principalmente  ao  crescimento 

populacional  e  ao  aumento  de  longevidade,  e  não  ao  aumento  de  prevalência  dos 

transtornos psiquiátricos.

Apesar do elevado ônus dos transtornos psiquiátricos, a média mundial de gastos 

com saúde mental é apenas de 2% do orçamento da saúde dos governos (Thornicroft & 

Tansella, 2010). No Brasil, os gastos com saúde mental representaram por volta de 2,5% 
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do orçamento de saúde  (Kohn,  Mello,  & Mello,  2007;  Gonçalves,  Vieira,  & Delgado, 

2012), um total de, aproximadamente, R$ 1.517.000.000 para o ano de 2009, ou cerca de 

R$ 8,00  per capita por ano (Gonçalves et al., 2012). Os gastos do Brasil, mesmo sendo 

acima  da  média  mundial,  são  expressivamente  menores  do  que  os  de  países  como  a 

Inglaterra,  que  utiliza  cerca  de  10%  do  orçamento  da  saúde  para  a  saúde  mental 

(Gonçalves  et  al.,  2012),  ou  os  Estados  Unidos  da  América  (EUA)  e  o  Canadá,  que 

destinam 6% e 11%, respectivamente (Kohn et al., 2007). As despesas  do Ministério da 

Previdência Social do Brasil com os transtornos psiquiátricos são também relevantes. No 

relatório estatístico anual de 2010 do Instituto Nacional de Serviço Social, os transtornos 

psiquiátricos foram responsáveis por 182.642 aposentadorias por invalidez, representando 

cerca de 9% do total. O valor gasto no pagamento dos novos auxílios-doença decorrentes 

de transtornos psiquiátricos representou 11% do valor total de todos os auxílios-doença 

(Brasil, 2010).

Além do custo monetário, os transtornos psiquiátricos provocam também um ônus 

não-financeiro, representado pelo sofrimento causado pelos sintomas, baixa qualidade de 

vida,  perda  da  independência  e  da  capacidade  de  trabalho  e  uma  integração  social 

deficiente. Esses efeitos são sentidos não só pelo paciente, mas também por sua família, já 

que  causam uma sobrecarga referente  aos  cuidados  cotidianos  prestados  aos  pacientes, 

gastos adicionais, interferências na vida social e profissional dos familiares e redução de 

sua  produtividade  econômica  (Tessler  &  Gamache,  2000;  Barroso,  Bandeira,  & 

Nascimento, 2009; Thornicroft & Tansella, 2010).

O  atendimento  aos  pacientes  psiquiátricos  é  muito  precário.  Com  relação  à 

acessibilidade e à cobertura dos serviços de saúde mental, Thornicroft e Tansela (2010) 

apontaram  que,  embora  os  transtornos  psiquiátricos  sejam  frequentes,  a  maioria  dos 

pacientes não é tratada. Os autores apontaram que o sistema de saúde de um país rico como 

os  EUA tinha  capacidade  de  tratar  dois  terços  dos  pacientes  psiquiátricos.  Entretanto, 

tratava de fato de apenas um terço, já que a metade dos pacientes tratados não preenchia 

critérios diagnósticos objetivos, tendo pouco potencial de se beneficiar com o tratamento 

(Thornicroft & Tansela, 2010). Demyttenaere et al. (2004), em amostra de 60.463 sujeitos 

em 14 países,  encontraram que  os  casos  psiquiátricos  mais  graves  estavam recebendo 

pouco tratamento. Nos países desenvolvidos, entre 35,5 e 50,3% dos casos graves e, nos 

países menos desenvolvidos, entre 76,3 e 85,4% dos casos graves não haviam recebido 

qualquer  tipo de tratamento nos 12 meses anteriores  à  entrevista  (Demyttenaere et  al., 

2004). No contexto mundial, a OMS (WHO, 2008) estimou que um terço dos casos de 
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transtornos do espectro da esquizofrenia e a metade dos casos de transtornos bipolares não 

recebiam tratamento. Whiteford et  al.  (2013) destacaram a baixa taxa de tratamento de 

pacientes com transtornos psiquiátricos e relacionados com substâncias, com lacuna de 

tratamento  de  mais  de  90%,  em  países  em  desenvolvimento.  No  Brasil,  um  estudo 

conduzido na cidade de São Paulo por Kohn et al. (2004) encontrou que 58% dos pacientes 

com transtornos do espectro de esquizofrenia e 46% de transtorno bipolar não estavam 

recebendo tratamento.

A alta  taxa  de  abandono  do  tratamento  pelos  pacientes,  que  chega  a  50% no 

primeiro ano após alta hospitalar (Shirakawa, 2007), também é outro aspecto enfatizado na 

literatura.  Melo  e  Guimarães  (2005)  encontraram,  em  um  estudo  com  pacientes 

ambulatoriais de serviços de saúde mental em Belo Horizonte, uma taxa de abandono de 

39,2%  no  período  de  quatro  meses  do  estudo.   O  modelo  de  tratamento  tradicional, 

baseado na ideia de que o paciente é capaz de buscar atendimento sem assistência externa, 

se mostra ineficaz no contexto de saúde mental. Na população psiquiátrica, vários fatores 

contribuem para que o paciente não procure ou abandone o tratamento, prejudicando o 

acesso  aos  serviços.  Entre  esses  obstáculos  ao  tratamento,  destacam-se  a  ansiedade 

extrema,  a  falta  de  motivação,  a  ambivalência  e  a  passividade  (Bandeira,  Gelinas,  & 

Lesage, 1998).

Em  se  tratando  de  um  problema  tão  relevante  e  de  recursos  tão  aquém  do 

necessário, a adesão ao tratamento é tema primordial nas discussões em saúde mental. O 

conceito geral de adesão se refere ao grau em que o paciente segue as recomendações dos 

profissionais  de  saúde,  tais  como  executar  mudanças  de  vida,  seguir  dietas  e  tomar 

medicações, dentre outras (Shirakawa, 2007). No contexto internacional, estima-se que 25 

a 50% dos pacientes com esquizofrenia não aderem ao tratamento medicamentoso (Linden 

et al.,  2001; Lacro, Dunn, Dolder, Leckband, & Jeste, 2002; Shirakawa, 2007; Rosa & 

Elkis,  2007;  Vanelli,  Chendo,  Gois,  Santos,  &  Levy,  2011).  Buckley,  Foster,  Patel  e 

Wermert (2009) relataram uma alta taxa de não-adesão para pacientes com esquizofrenia 

(30  a  60%),  transtorno  depressivo  maior  (51  a  69%),  transtorno  bipolar  (21  a  50%), 

transtorno de ansiedade (57%), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (26 a 48%) 

e  abuso  e  dependência  de  álcool  (35%).  O  estudo  CATIE  (Lieberman  et  al.,  2005) 

encontrou, entre pacientes crônicos com esquizofrenia, taxa de abandono do tratamento 

medicamentoso de 74% em um período de 18 meses. Esse resultado foi semelhante à taxa 

de 72% encontrada por O’Donnell et al. (2003) entre pacientes crônicos com esquizofrenia. 

O  fenômeno  de  não-adesão  ao  tratamento  está  associado,  na  literatura,  às 
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reinternações  frequentes  dos  pacientes  psiquiátricos,  fenômeno  conhecido  como  porta-

giratória ou revolving door (Bandeira, 1993; Gastal et al., 2000). Em estudo conduzido na 

cidade  de  Nova  Iorque,  Weiden  e  Glazer  (1997)  encontraram  que  a  não-adesão  ao 

medicamento  foi  a  principal  causa  das  re-hospitalizações  frequentes  para  metade  da 

amostra dos pacientes. Green (1988) também encontrou uma relação significativa entre a 

não-adesão  aos  medicamentos  e  as  reinternações  frequentes  em  estudo  realizado  no 

período de 18 meses. De forma semelhante, Haywood et al. (1995) encontraram, em uma 

análise multivariada, que a má adesão aos medicamentos e o abuso de substâncias foram os 

principais  preditores  de  reinternações,  explicando  50%  da  variância  dos  dados.  Em 

trabalho conduzido em Hospital  Psiquiátrico em Barbacena,  Bandeira  e Dorvill  (1996) 

encontraram que 20,54% da amostra visitou a emergência devido a interrupção do uso do 

medicamento.

Para avaliar a adesão ao tratamento, recomenda-se a utilização de instrumentos de 

medida  válidos  e  fidedignos,  que  permitam a  comparação  entre  os  diferentes  estudos 

realizados em diversas culturas (OMS, 2001). Visando a identificar as escalas de medida de 

adesão  existentes  na  literatura,  foi  realizada  uma  busca  sistemática  nos  indexadores 

eletrônicos Pubmed, Science Direct, ISI Web of Knowledge, PsycInfo, Google acadêmico e 

SciELO, com os seguintes descritores: adesão, aderência, escala, psiquiatria,  compliance, 

adherence,  medication,  scale  e psychiatric.  Foram  encontrados  sete  instrumentos  de 

medida  de  adesão:  Drug  Attitude  Inventory  (DAI),  Rating  Of  Medication  Influences  

(ROMI), Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT), Medication Adherence Rating Scale  

(MARS),  Attitudes towards Neuroleptic Treatment (ANT),  Brief Evaluation of Medication 

Influences and Beliefs (BEMIB) e Brief Adherence Rating Scale (BARS). Constatou-se que 

apenas dois desses instrumentos, a  ROMI (Rosa & Marcolin, 2000) e o MAT (Carvalho, 

Dantas, Pelegrino, & Corbi, 2010) foram traduzidos para o português, sendo que apenas o 

segundo foi  validado para o  Brasil.  A escala  ROMI foi  traduzida para  o  português  do 

Brasil, mas não passou pelas etapas de adaptação transcultural, que serão descritas adiante, 

nem pelo procedimento de validação para o contexto brasileiro. Em língua portuguesa, a 

MARS foi traduzida e adaptada apenas para o português de Portugal (Vanelli et al., 2011).

Esses  instrumentos  de  medida  apresentam  algumas  limitações.  A  escala  DAI 

(Hogan,  Awad,  &  Eastwood,  1983)  foi  desenvolvida  para  medir  atitude  e  crenças  do 

paciente em relação aos medicamentos, e não o comportamento de adesão,  além de se 

limitar  aos  medicamentos  neurolépticos.  A  escala  ROMI (Weiden  et  al.,  1994)  foi 

desenvolvida para avaliar os fatores que influenciam a adesão ao neuroléptico percebidos 
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pelo  paciente,  particularmente  preocupações  dos  pacientes  acerca  da  manutenção  dos 

neurolépticos, mas não mede o comportamento de adesão em si. A escala MAT (Carvalho 

et  al.,  2010)  foi  desenvolvida  especificamente  para  avaliar  a  adesão  à  medicação 

anticoagulante e não foi comparada a marcadores biológicos ou outras medidas de adesão. 

A  ANT (Kampman  et  al.,  2000)  avalia  as  crenças  e  atitudes  com  as  medicações 

neurolépticas,  mas  não  avalia  especificamente  o  comportamento  de  adesão.  A  BEMIB 

(Dolder et al., 2004) avalia as crenças dos pacientes sobre a saúde e os medicamentos, e 

não o comportamento de adesão. A BARS (Byerly, Nakonezny, & Rush, 2008) possui um 

número muito reduzido de itens e avalia apenas o comportamento de adesão, não incluindo 

a atitude em relação à medicação.

A MARS apresentou vantagens sobre as demais escalas encontradas na literatura da 

área.  Trata-se  de  um instrumento  de  autopreenchimento,  desenvolvido  por  Thompson, 

Kulkarni e Sergejew (2000), que é composto de dez itens. Foi elaborado especificamente 

para  avaliar  a  adesão  aos  psicofármacos,  sendo,  portanto,  a  mais  adequada  para  a 

população-alvo de pacientes psiquiátricos. Trata-se de um instrumento multidimensional, 

permitindo avaliação mais completa das dimensões do construto adesão. Foi constatada 

adequada validade de critério dessa escala quando seus escores foram comparados com 

dosagens séricas de medicamentos. Além disso, ela é bem difundida na literatura mundial, 

tendo sido validada em outros países, como Alemanha (Mahler et al.,  2010) e Portugal 

(Vanelli et al., 2011), e traduzida para o cantonês em Hong Kong (Hui et al., 2006) e o 

norueguês (Jónsdóttir et al.,  2010), possibilitando melhor comparação entre os diversos 

estudos  internacionais.  Portanto,  essa  escala  parece  ser  a  mais  adequada  a  fim de  ser 

adaptada para o contexto brasileiro, razão pela qual foi escolhida para o presente estudo.

O problema de pesquisa encontrado na literatura consultada é que não há nenhum 

instrumento de medida, adaptado e validado para o Brasil, para mensurar especificamente a 

adesão a psicofármacos. Essa lacuna é preocupante, uma vez que impede que o fenômeno 

seja medido de forma padronizada e dificulta a replicação e comparação entre os estudos. 

A questão de pesquisa, que se coloca no presente trabalho, é a necessidade de se fazer a 

adaptação transcultural para o Brasil de uma escala de medida de adesão a psicofármacos.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A seguir, serão abordados temas-chave para a compreensão do presente trabalho. 

Inicialmente, serão descritos o processo de desinstitucionalização psiquiátrica, nos cenários 

internacional e brasileiro, suas consequências e os serviços de saúde mental atualmente 

disponíveis no Brasil,  como o contexto no qual se insere a importância da adesão. Em 

segundo lugar, serão apresentados o tema da adesão ao tratamento e as formas de mensurar 

esse  construto.  Por  fim,  será  detalhado  o  processo  de  adaptação  transcultural  de  um 

instrumento de medida.

Desinstitucionalização Psiquiátrica e Serviços de Saúde Mental

Contexto internacional

Os  transtornos  psiquiátricos  eram,  tradicionalmente,  tratados  em  instituições 

asilares.  Porém, o tratamento em manicômios apresentava muitos problemas,  dentre  os 

quais:  maus-tratos  aos  pacientes,  isolamentos  geográfico  e  profissional,  sistema  de 

notificação deficiente, contas obscuras, má administração, gestão ineficiente, má aplicação 

de recursos, falta de treinamento dos profissionais e inspeção e controle inadequados. Tudo 

isso redundava em um padrão de qualidade pior do que o de um hospital geral (OMS, 

2001). As deficiências do hospital psiquiátrico, associadas ao institucionalismo, ou seja, o 

desenvolvimento  de  incapacidades  dos  pacientes  em  consequência  dos  cuidados 

institucionais  prestados  em  asilos  isolados,  levaram  ao  movimento  de  Reforma 

Psiquiátrica, também chamado de desinstitucionalização (Bandeira, 1991; OMS, 2001). 

Esse movimento se iniciou principalmente na Inglaterra, na metade do século XX, 

quando houve a conjunção de três fatores: a) o aprimoramento do tratamento, com novos 

medicamentos  psicotrópicos  e  intervenções  psicossociais;  b)  o  fortalecimento  de 

movimentos pelos direitos humanos, com a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e c) a democratização de muitos países e a incorporação de componentes sociais e 

psiquiátricos à concepção de saúde (OMS, 2001). Por volta de 1950, uma crescente e forte 

corrente  sociológica  surgiu,  criticando  a  institucionalização  de  pacientes  crônicos  e 

apontando seus efeitos nocivos, como apatia, perda de capacidade para o trabalho, déficit 

na competência social e perda de autonomia (Bandeira, 1991; Lougon, 2006; Thornicroft 

&  Tansella,  2010).  Novas  formas  de  tratamento,  como  a  introdução  da  medicação 
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antipsicótica clorpromazina, em 1952, e outras inovações no cuidado dos pacientes, como 

o estabelecimento de formas de terapias ocupacionais, o desenvolvimento de Comunidades 

Terapêuticas,  o  surgimento  de  hospitais-dia  e  a  construção  de  moradias  e  abrigos, 

possibilitaram uma relevante mudança na abordagem da saúde mental,  especialmente a 

partir de 1955, na Inglaterra (Bandeira, 1991; Thornicroft & Tansella, 2010). A motivação 

econômica também foi importante, principalmente nos EUA, onde houve a introdução do 

Medicaid na  década  de  1960,  com a  transferência  de  responsabilidades  financeiras  de 

programas  estaduais  para  programas  federais  e  com a  rápida  expansão  do  número  de 

serviços residenciais para a população psiquiátrica (Thornicroft & Tansella, 2010). 

Morgado  e  Lima  (1994),  em  texto  sobre  o  início  da  desinstitucionalização, 

destacaram que as pessoas convocadas nos EUA, que tinham “objeção de consciência” 

como  impedimento  para  servirem  na  Segunda  Guerra  Mundial,  foram  enviadas  para 

trabalhar  em hospitais  públicos.  Mais  de  2.000  dessas  pessoas  foram designadas  para 

trabalhar em 60 instituições de saúde mental. Esses convocados tiveram contato com as 

sofríveis condições de trabalho e a precariedade dos cuidados assistenciais psiquiátricos. 

Assim, a sociedade conheceu a dura realidade desses serviços e impulsionou a fundação da 

National Mental Health Foundation (Fundação Nacional de Saúde Mental), que foi um 

importante organismo motriz para o processo de mudança do atendimento.

Na Itália, em 1978, foi criada a Lei 180, que proibia novas internações em hospitais 

psiquiátricos,  impedia  readmissões,  bloqueava  a  construção  de  novos  hospitais, 

determinava  o  fechamento  dos  antigos  e  estabelecia  o  modelo  de  atendimento  em 

enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais com um máximo de 15 leitos por enfermaria. 

Na França, no século XX, o atendimento em Saúde Mental passou a ser organizado em 

setores, áreas geográficas com 25.000 a 30.000 habitantes (OMS, 2001).

Os  cuidados  em  saúde  mental,  segundo  as  propostas  da  Reforma  Psiquiátrica, 

devem ocorrer  na comunidade dos  pacientes,  estimulando,  pois,  a  sua emancipação.  A 

OMS (2001) apresentou algumas recomendações para o estabelecimento dos cuidados em 

saúde  mental.  Deve-se  dispor  de  uma ampla  variedade  de  serviços  adaptados  para  os 

contextos locais, preferencialmente localizados próximos ao domicílio dos pacientes. Deve 

existir  flexibilidade de regimes de tratamento para os casos com gravidades diferentes, 

como alas psiquiátricas em hospitais gerais preparadas para os casos agudos e residências 

para os casos crônicos. Deve haver disponibilidade tanto de intervenções relacionadas às 

incapacidades quanto aos sintomas, oferecendo tratamento e cuidados específicos segundo 

o diagnóstico e as necessidades. Assim, uma ampla gama de serviços deve estar disponível 
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para atender às diferentes necessidades e esses serviços devem ser coordenados entre os 

profissionais de saúde mental e os organismos da comunidade. Os serviços devem possuir 

boa capacidade de mobilidade com a possibilidade de atendimentos domiciliares. Outro 

ponto importante  é  o fortalecimento de parcerias  com prestadores  de outras formas de 

cuidado,  inclusive  os  referentes  às  necessidades  jurídicas  dos  pacientes  e  o  auxílio  à 

criação ou ao fortalecimento de legislação específica.

Assim, a Reforma Psiquiátrica envolveu uma mudança de paradigma dos cuidados 

em saúde mental e não apenas a simples mudança do local de tratamento: da instituição 

asilar  para  a  comunidade.  A mudança  de  visão  enfatiza  a  necessidade  de  estimular  a 

autonomia  dos  pacientes,  integrar  o  indivíduo  com  seu  ambiente  social  original  e 

aproveitar ao máximo suas habilidades e capacidades. Deve-se realizar ações complexas e 

organizadas em um processo que leva à implementação de uma rede sólida de opções 

comunitárias  e  não  apenas  à  simples  des-hospitalização.  Fechar  hospitais  sem opções 

comunitárias  pode  ser  tão  desastroso  como  criar  opções  comunitárias  sem  fechar  os 

hospitais (OMS, 2001).

Em 1975, o Diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA descreveu os 

três  componentes  essenciais  para  a  desinstitucionalização  bem  implementada:  a)  a 

prevenção  de  admissões  em hospitais  psiquiátricos  por  meio  da  oferta  de  serviços  na 

comunidade, b) a liberação para a comunidade de todos os pacientes institucionalizados 

que tiverem recebido preparação adequada e c) a manutenção de sistemas de suporte na 

comunidade para pacientes não institucionalizados (OMS, 2001; Thornicroft & Tansella, 

2010). 

Entretanto, o processo de desinstitucionalização não ocorreu de forma simples, nem 

sem defeitos. Algumas falhas muito frequentes foram: o encaminhamento insuficiente dos 

recursos poupados com o fechamento de hospitais para os serviços na comunidade, a falta 

de preparo dos profissionais para a mudança de papéis, o agravamento do forte estigma dos 

transtornos psiquiátricos com recrudescimento de atitudes negativas do público com esses 

pacientes, a transferência de pessoas com os quadros mais grave para as prisões, o aumento 

da população psiquiátrica sem teto, a deficiência de informação, preparação e engajamento 

dos familiares e da comunidade no acolhimento ao paciente psiquiátrico, a dificuldade de 

coordenação dos diversos setores dos serviços oferecidos, as divergências ideológicas entre 

os trabalhadores da saúde mental  das equipes  multidisciplinares,  a  intolerância com os 

subgrupos mais deficientes de pacientes e a falta de um atendimento contínuo para cada 

paciente (Bandeira, 1991; OMS, 2001). Entre os novos problemas que surgiram após a 
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desinstitucionalização, observou-se que algumas instituições de saúde mental baseadas na 

comunidade  haviam se  tornado  muito  semelhantes  aos  antigos  hospitais  psiquiátricos. 

Ocorreu, também, a obstrução das unidades psiquiátricas e das emergências de hospitais 

gerais, a desassistência dos pacientes psiquiátricos mais graves pelo sistema comunitário 

de saúde mental e o aumento da participação das instituições religiosas e prisionais na área 

de saúde mental (Bandeira, 1991).

Com  a  desinstitucionalização,  apareceu  uma  alta  taxa  de  re-hospitalização, 

fenômeno que  ganhou  o  nome de  “porta  giratória”.  Nos  EUA,  a  taxa  de  readmissões 

psiquiátricas  subiu  de  150.000  para  400.000  por  ano,  em 25  anos,  e,  no  Canadá,  os 

pacientes da porta giratória ocupavam grande parte dos leitos psiquiátricos (Bandeira et al., 

1998). Dorvil (1987) relatou que, em um hospital psiquiátrico do Canadá, as readmissões 

psiquiátricas atingiram 72,4% do total de admissões e que, nos EUA, foi observado que a 

taxa de readmissão aumentou com o tempo após a alta, de 35 a 50% após o primeiro ano 

de alta até 70% após dois anos de alta. Bandeira (1993) estudou pacientes psiquiátricos 

com diagnóstico de psicose em Lavras/MG e comparou um grupo de pacientes recidivistas, 

que havia tido três ou mais internações nos quatro anos anteriores ao estudo, com um 

grupo que não havia  sido internado nesse período. O grupo recidivista  tinha um perfil 

específico: apresentava menor adesão ao tratamento psiquiátrico, tinha pior suporte social, 

apresentava abuso de álcool ou drogas e tinha menor aceitação da doença.

Os  problemas  encontrados  na  reinserção  social  dos  pacientes  foram,  mais 

frequentemente:  moradia  inadequada,  dificuldades  financeiras,  alcoolismo,  consumo de 

drogas,  itinerância  e  aumento  da  taxa  de  re-hospitalizações.  Esses  problemas  foram 

atribuídos  a  condições  inadequadas  do  processo  de  integração  dos  pacientes  na 

comunidade.  Alguns  fatores  apontados  pela  literatura  como  responsáveis  por  essa 

deficiência foram: a falta de acompanhamento médico frequente e contínuo, a carência de 

programas  de  intervenção  comunitária  adequados,  a  interrupção  do  tratamento 

medicamentoso, a falta de uma atividade ocupacional significativa, a falta de suporte social 

das pessoas do ambiente natural do paciente e a carência de serviços para acolher pacientes 

em crise ou assisti-los em domicílio por meio de equipes volantes (Bandeira, 1993).

Nas  pesquisas  que  compararam  a  eficácia  da  hospitalização  versus programas 

alternativos comunitários, foi constatada a superioridade ou, pelo menos, a igualdade do 

segundo  modelo  de  tratamento  (Bandeira,  1991).  Os  serviços  alternativos  tiveram  a 

vantagem de possuir um custo semelhante ou mais baixo, com superioridade de resultados, 

representados  pelo  maior  tempo  de  permanência  na  comunidade  sem  recidivas 
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(hospitalizações),  pela  ocorrência de menos sintomatologia  e pela  menor  frequência  de 

faltas ao trabalho e atividades escolares (Bandeira, 1991). Esses resultados positivos foram 

independentes  da  gravidade  dos  sintomas,  tendo  sido  concluído  que  a  maioria  dos 

pacientes pode viver em sociedade (Bandeira, 1991). Em pesquisas de acompanhamento de 

pacientes desinstitucionalizados, foi observado que 70% dos pacientes continuavam fora 

do  hospital,  após  dez  anos,  e  50  a  75%  deles  apresentavam  melhora  considerável 

(Bandeira,  1991).  Apesar  disso,  houve  constantes  re-hospitalizações  e  recidivas, 

destacando-se a necessidade de acompanhamento prolongado e programas especificamente 

desenvolvidos para melhorar a reinserção dos pacientes (Bandeira, 1991).

Dessa forma, um programa ideal de reinserção social que vise a diminuir as re-

hospitalizações dos pacientes deve incluir alguns fatores. Os componentes apontados por 

Bandeira  (1993)  como  importantes  foram:  a  necessidade  da  tomada  contínua  de 

medicamentos, o acompanhamento psiquiátrico frequente, o controle do consumo de álcool 

e drogas, uma atividade ocupacional significativa regular, o treinamento e a supervisão dos 

pacientes com relação às habilidades cotidianas e, por fim, a formação dos pacientes em 

habilidades sociais necessárias a um relacionamento social mais adequado com as pessoas 

do seu meio ambiente.

A des-hospitalização sem serviços substitutivos levou a um aumento da população 

de sem teto. No início dos anos 1980, nos EUA, cerca de metade dos sem teto era ex-

internos  psiquiátricos,  que  receberam  a  alcunha  de  “socialmente  terminais”  (Lougon, 

2006).  A  origem  desses  sem  teto  foi  atribuída  à  desinstitucionalização,  à  falta  de 

assistência, à recessão e aos problemas econômicos relacionados com o processo industrial 

de  automação  e  redução  de  postos  de  trabalho,  com  necessidade  de  especialização 

profissional.  Essa  população  também  apresentava  maior  probabilidade  de  ser  presa 

(Lougon, 2006).

Entre os sem teto, 15 a 42% tinham história pregressa de internação psiquiátrica. O 

perfil  dessas  pessoas  havia  mudado  de  solteiros,  de  meia  idade,  alcoólicos  crônicos, 

residentes em áreas urbanas diferenciadas, bairros ou zonas boêmias, nos anos 1970, para 

indivíduos mais jovens, com transtornos psiquiátricos ou dependência química nos anos 

1980 (Lougon, 2006). Dessa forma, o processo de desinstitucionalização nos EUA levou 

ao aumento de pessoas mentalmente enfermas sem tratamento e assistência hospitalar ou 

comunitária e criou uma nova questão: a reinstitucionalização dos sem teto em prisões ou 

em abrigos alternativos, nos quais os profissionais não tinham experiência e não havia 

tratamento adequado (Lougon, 2006).
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Em alguns  locais,  foi  constatado  que  os  sistemas  policial  e  judiciário  estavam 

substituindo o sistema de saúde mental. Pacientes psiquiátricos sem teto foram presos por 

vadiagem,  pequenos  furtos,  invasão  ou  desordem.  Essas  condições,  aliadas  à  pobreza, 

estigmatização,  aprisionamento  e  distanciamento  da  família  e  amigos,  dificultavam  a 

reinserção social dos pacientes (Lougon, 2006).

A desinstitucionalização é um processo com duas dimensões: diminuição de leitos 

nos  hospitais  psiquiátricos  e  desenvolvimento  de serviços  substitutivos  necessários.  Os 

serviços  substitutivos  comunitários  necessitam  ter  infraestrutura  adequada,  equipes 

multidisciplinares e uma boa integração com os serviços hospitalares. A primeira parte foi 

a mais facilmente completada: na Inglaterra, a taxa de internações psiquiátricas passou de 4 

para 1,5 por 1.000 habitantes; nos EUA, houve uma redução da taxa de 80% de 1955 a 

1983,  atingindo  um paciente  internado  a  cada  1.000  habitantes;  na  Itália,  houve  uma 

diminuição  de  53% de  leitos  em hospitais  públicos,  de  1978 a  1987;  e  no  Canadá,  a 

redução foi de 78% de 1962 a 1977 (Bandeira et al., 1998). Por outro lado, ainda existe 

deficiência,  em  grande  parte  do  mundo,  na  rede  de  serviços  comunitários,  que  são 

incapazes  de  preencher  as  múltiplas  demandas  dos  pacientes.  Ainda  existem  poucas 

residências protegidas e poucos serviços psiquiátricos comunitários, com falta de repasse e 

subfinanciamento. Se houvesse estrutura disponível, com residências protegidas adequadas 

para os pacientes graves e crônicos, mais pessoas poderiam ser reinseridas. Essa carência 

resulta no seguinte problema: pacientes que poderiam ser bem atendidos na comunidade 

acabam ocupando leitos que poderiam ser usados por outros em crise aguda, prejudicando 

tanto os crônicos estáveis  como os pacientes com problemas pontuais  (Bandeira et  al., 

1998).

Com a falta de equilíbrio entre a diminuição dos leitos psiquiátricos e a criação de 

estrutura comunitária de tratamento e a insuficiente coordenação entre os novos serviços de 

saúde mental, a desinstitucionalização ainda não havia atingido seus objetivos. Alguns dos 

fatores que contribuem para as frequentes readmissões dos pacientes foram relacionados a 

dificuldades no funcionamento dos serviços, como: a taxa muito alta de pacientes para 

cada  profissional,  o  acompanhamento  muito  restrito  e  de  curta  duração,  as  diferenças 

ideológicas entre membros das equipes multidisciplinares, a ignorância dos profissionais 

sobre a extensão e gravidade dos déficits e a falta de continuidade do acompanhamento. 

Para tentar minimizar esses obstáculos e para assegurar a integração social, principalmente 

dos pacientes graves e crônicos, foram desenvolvidos os programas de acompanhamento 

intensivo na comunidade (Bandeira et al., 1998). 
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O acompanhamento frequente e intensivo na comunidade é um fator importante do 

processo de reinserção. Já foi observado que os pacientes que frequentavam a urgência 

psiquiátrica apresentavam pior acompanhamento psiquiátrico nos seis meses anteriores e 

foi encontrada uma relação significativa inversa entre a quantidade de serviços recebidos e 

a  taxa  de  re-hospitalização  nos  seis  meses  seguintes  à  alta  (Bandeira  et  al.,  1998).  O 

acompanhamento precário e limitado por curto tempo, como o tradicionalmente adotado, 

provocou  condições  de  vida  adversas,  nas  quais  os  pacientes  precisavam enfrentar  as 

dificuldades sozinhos,  segundo Bandeira et al.  (1998). Essa maneira de organização do 

acompanhamento  contribuiu  para  a  baixa  frequência  de  contatos  entre  os  pacientes  e 

profissionais.  Conforme  Bandeira  et  al.  (1998),  o  acompanhamento  ambulatorial 

tradicional,  que  se  baseava  no  pressuposto  de  que  o  paciente  era  capaz,  por  si  só,  de 

procurar atendimento, se mostrou ineficaz para os pacientes crônicos e graves, nos quais a 

ansiedade,  a  falta  de  motivação,  a  ambivalência  e  a  passividade  são  características 

proeminentes.

Um segundo fator determinante do fracasso da reinserção dos pacientes, no estudo 

de Bandeira et al. (1998), foi a interrupção do medicamento. A prescrição desatualizada foi 

associada a pacientes que freqüentavam a urgência.  Ela se relacionou com o primeiro fator 

–  falta  de  acompanhamento.  Esses  dois  fatores,  a  falta  de  acompanhamento  e  de 

medicamentos, levaram os pacientes a apresentar mais transtornos de comportamento que 

perturbavam  o  meio  social,  ansiedade  e  sintomas  psicóticos,  motivos  citados  pelos 

pacientes e familiares para o retorno à urgência (Bandeira et al., 1998).

Outros  fatores  que  dificultam  a  reinserção  social  são:  a  pobreza,  a  falta  de 

ocupação, o isolamento social e, em particular, a vulnerabilidade do paciente ao estresse e 

as dificuldades de relacionamento interpessoal. A autonomia dos pacientes foi prejudicada 

pelo déficit do desempenho de tarefas do cotidiano e o tratamento oferecido pelos serviços 

não  incluía  o  treinamento  dessas  habilidades.  Essa  lacuna  foi  associada  às  re-

hospitalizações  frequentes.  O paciente  institucionalizado tendia  a  apresentar  déficit  das 

habilidades  cotidianas  e  sociais  e  essas  constantes  dificuldades  resultavam  em  mais 

estresse e contribuíam para as re-hospitalizações (Bandeira et al., 1998).

Assim, dois pontos-chave para a gênese das readmissões frequentes são o déficit de 

habilidades  cotidianas  e  sociais  e  a  falta  de  acompanhamento  intensivo  e  diretivo.  A 

continuidade  do  atendimento  deve  ser  tanto  intersetorial  como  longitudinal.  A  rede 

intersetorial envolve uma completa estrutura composta de todos os serviços necessários aos 

pacientes com uma coordenação bem integrada. Já a atenção longitudinal inclui constantes 
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reavaliações  e  reestruturações  do  programa  terapêutico  em  um  sistema  sensível  a 

mudanças (Bandeira et al., 1998).

Para  a  prevenção  das  re-hospitalizações  e  melhor  integração  do  paciente 

psiquiátrico  na  comunidade,  na  década  de  1970,  surgiram  os  programas  de 

acompanhamento  intensivo  na  comunidade  (Bandeira  et  al.,  1998;  Machado,  Dahl, 

Carvalho,  & Cavalcanti,  2007).  Os modelos de acompanhamento psiquiátrico intensivo 

enfatizam a continuidade do tratamento após a alta e se caracterizam por serem complexos, 

intensos e globais. A complexidade do atendimento demanda que haja uma equipe com 

ampla  variedade  profissional  e  com  disponibilidade  de  especialistas.  Como  muitos 

pacientes  possuem transtornos  graves  e  crônicos,  o  tratamento  é  oferecido  em regime 

intensivo, com presença frequente dos terapeutas nas comunidades,  in vivo, até 24h por 

dia,  sete dias por semana.  Os programas são,  por fim, globais,  pois  seus objetivos são 

vastos,  visando cada vez mais à  satisfação de todas as necessidades  dos pacientes,  em 

diferentes  dimensões,  e  fornecendo  um  leque  de  atividades.  A equipe  atua  de  forma 

assertiva, tomando a iniciativa de levar o tratamento ao paciente e de procurá-lo quando ele 

falta ao serviço (Bandeira et al., 1998). Essa abordagem era crescente na América do Norte 

embora em outros países tenha sido introduzida desde o início da desinstitucionalização 

(Bandeira et al., 1998).

A experiência de algumas regiões da Itália é um bom exemplo dessa prática. Nessas 

regiões,  os  serviços  psiquiátricos  que  apresentavam  maior  intensidade  do 

acompanhamento, inclusive em domicílio, eram mais eficientes (Bandeira et al., 1998). No 

sul  de Verona,  onde os  serviços  eram eficientes,  havia  equipes  volantes,  o  número  de 

pacientes por profissional era baixo, o número de visitas domiciliares era equivalente ao de 

consultas ambulatoriais e existiam serviços de atendimento à crise em período integral. O 

atendimento frequente, domiciliar, com alta taxa de profissionais por paciente, preenchia as 

necessidades  dos  pacientes  e  as  visitas  domiciliares  permitiam  confirmar  a  adesão  a 

medicamentos  e  o  treinamento  de  habilidades  e  detectar  conflitos  interpessoais  e 

insatisfações (Bandeira et al., 1998).

Nos EUA, o processo de desinstitucionalização foi considerado insuficiente devido 

à excessiva especialização e fragmentação dos serviços e à incapacidade dos pacientes em 

procurar atendimento. Nesse país, surgiu o programa denominado de  Case Management. 

Ele consistia em um sistema de coordenação e integração de serviços, no qual um agente 

(case manager) era responsável por cada paciente a ser integrado na comunidade. Em um 

sistema de saúde complexo como o americano, em que o financiamento funcionava como 
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um  sistema  de  seguro,  a  cobertura  não  era  universal.  Havia  diferentes  esferas  da 

administração pública, levando à diluição da responsabilidade pelo cuidado aos doentes 

mentais. Os pacientes mais graves ficavam em segundo plano nos serviços comunitários e 

acabavam na rua ou em prisões. O  Case Management tinha como objetivos melhorar a 

coordenação  entre  os  diversos  serviços  necessários  ao  paciente  e  garantir  a  utilização 

desses serviços pelos pacientes e a satisfação das suas necessidades. O agente responsável 

pelo caso (case manager) era vinculado a uma agência regional, que era responsável pela 

planificação, financiamento e implementação dos serviços. O case manager possuía cinco 

funções básicas: avaliar as necessidades do paciente, elaborar um plano de serviços para 

atender a essas necessidades, identificar esses serviços na comunidade, colocar o paciente 

em contato com os serviços, assim como monitorar e avaliar os serviços fornecidos. O 

agente não fornecia os serviços nem os criava (Bandeira et al., 1998).

Existiam  também  algumas  variações  do  Case  Management.  Alguns  programas 

adicionavam  funções  para  o  case  manager,  tais  como  realizar  intervenções  de  crise, 

fornecer treinamento de habilidades e representar os pacientes em agências de serviços 

sociais.  Outras  variações  enfatizavam a  construção  de  uma  boa  relação  terapêutica,  o 

desenvolvimento  da  autonomia  e  autodeterminação  do  paciente,  a  readaptação  e 

diminuição dos déficits, assim como a melhora da coordenação de serviços (Bandeira et 

al., 1998).

Essa forma intensiva de abordagem apresentou a vantagem de assegurar a função 

de coordenação e ligação entre os serviços. Por isso, o case manager foi considerado como 

uma “cola” do sistema. Esse modelo foi replicado na maioria dos estados americanos e em 

outros países com o objetivo de coordenar melhor os serviços. Na Inglaterra, antes de se 

fechar  um  hospital,  deveria  haver  a  garantia  de  que,  para  cada  paciente 

desinstitucionalizado,  haveria  uma pessoa  responsável  por  conduzir  o  caso.  Nos  EUA, 

foram estabelecidas leis para assegurar a inclusão da função de case manager nos serviços. 

Contudo, houve algumas limitações do programa  Case Management, já que muitos dos 

serviços  necessários  aos  pacientes  não  eram  fornecidos  de  maneira  integrada  ou  não 

existiam  na  comunidade.  Essas  limitações  foram  atenuadas,  em  alguns  casos,  com  a 

modificação das funções do responsável pelo caso, que passou também a fornecer alguns 

serviços. Entretanto, como o profissional não tinha conhecimento em tantas áreas e era 

responsável por muitos pacientes, ele acabava sobrecarregado, agravando uma situação de 

trabalho  estressante.  Apesar  da  tentativa  de  minorar  essa  sobrecarga,  por  meio  da 

diminuição do número de pacientes por agente, o problema básico de ser responsável por 
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satisfazer necessidades múltiplas e complexas permaneceu (Bandeira et al., 1998).

Dessa forma, o conceito de Case Management foi insuficiente para a reintegração 

do paciente. Foi necessário um modelo mais abrangente e intensivo, somente possível com 

uma equipe multidisciplinar. Essa equipe tinha a vantagem de garantir a continuidade do 

acompanhamento,  fornecer  maior  disponibilidade  de  atendimento  e  oferecer  a 

oportunidade de discussão de opiniões entre os membros, possibilitando procurar soluções 

e diminuindo a sobrecarga de seus membros (Bandeira et al., 1998).

Em função das limitações do  Case Management,  foi  desenvolvido o Modelo de 

Madison na cidade homônima do estado norte-americano de Wisconsin. Esse modelo era 

mais abrangente, intensivo e assertivo no acompanhamento do paciente. Nesse programa, o 

acompanhamento  do  paciente  era  diário  e  individualizado,  feito  por  uma  equipe 

multidisciplinar de profissionais de saúde mental, de forma contínua e por tempo ilimitado. 

Essa alternativa à internação prolongada foi denominada de um “hospital sem muros”. A 

equipe intervinha em todas as dimensões da vida do paciente e fazia acompanhamento 

diretivo,  treinamento de habilidades cotidianas,  ocupacionais,  sociais  e de lazer,  visitas 

domiciliares e busca ativa dos casos. A grande maioria do tempo da equipe (76%) era gasto 

em intervenções diretas na comunidade (Bandeira et al., 1998).

O  Modelo  de  Madison  também  é  conhecido  como  Programa  de  Tratamento 

Assertivo na Comunidade –  Program for Assertive Community Treatment (PACT). Esse 

Programa existia em cerca de 300 cidades nos EUA, principalmente nas regiões Leste e 

Meio-Oeste. A equipe era composta por dez profissionais, dentre enfermeiras, assistentes 

sociais, psiquiatra, psicólogo, educadores e especialistas em orientação profissional, para 

acompanhamento intensivo de 100 pacientes fora do hospital. Dependendo da gravidade 

dos pacientes, essa proporção poderia ser mudada e uma unidade de intervenção de crise 

complementava as necessidades.  Um membro de cada equipe atuava mais  próximo do 

paciente, sendo o profissional de “referência” dele, mas todos os membros ficavam a par 

de todos os casos, com reuniões diárias, dividindo tarefas de acordo com a especialização 

dos profissionais. A diferença em relação ao modelo do Case Management, era que, neste, 

apenas um membro da equipe coordenava o atendimento, enquanto, no modelo do PACT, 

essa tarefa era de toda a equipe (Bandeira et al., 1998).

Os modelos de acompanhamento intensivo seguiam alguns princípios. A abordagem 

possuía uma sistematização com planejamento pormenorizado e permanente. Como parte 

do  princípio  de assegurar  a  continuidade  do tratamento,  inicialmente,  elaborava-se um 

plano  para  cada  caso,  de  forma  individualizada,  com objetivos  específicos  e  métodos 
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detalhados para atingi-los e com a designação das responsabilidades entre os profissionais 

da  equipe.  Posteriormente,  fazia-se  o  desenvolvimento de novos serviços,  caso fossem 

necessários, e se executava o plano de serviços com intervenções específicas. O plano de 

tratamento englobava o desenvolvimento de intervenções para as crises com o objetivo de 

atingir e manter a estabilidade clínica. Além disso, o plano devia ser revisto e reformulado 

periodicamente caso houvesse mudanças nas necessidades dos pacientes (Bandeira et al., 

1998).  Nesse  programa  intensivo,  na  medida  em  que  o  paciente  conquistava  maior 

autonomia e autoconfiança, seu atendimento podia ser gradualmente transferido para uma 

equipe  multidisciplinar  menos  intensiva  com  o  objetivo  de  assegurar  e  estimular  a 

progressão em direção à maior independência do paciente (Bandeira et al., 1998).

O programa PACT enfatizava as potencialidades do paciente em vez da patologia e 

focalizava  as  intervenções  de  aprendizagem  de  habilidades  básicas,  sendo, 

preferencialmente, realizado em treinamento diário de tarefas simples. Esse treinamento 

visava  a  alcançar  uma melhor  integração  do paciente  na  comunidade  (Bandeira  et  al., 

1998). 

O treinamento de habilidades cotidianas e sociais se fundamentava no Modelo de 

Aprendizagem Social.  Eram utilizadas várias técnicas, dentre as quais o treinamento  in  

vivo  (ao  vivo),  realizado  na  casa  do  paciente  e  nos  locais  da  comunidade  que  ele 

frequentava.  A  realização  do  treinamento  “ao  vivo”  tinha  como  um  dos  objetivos 

minimizar a dificuldade do paciente de realizar a generalização da aprendizagem de um 

local  para  outro.  Os  pacientes  psiquiátricos,  geralmente,  apresentam  pensamento 

demasiadamente concreto. O outro objetivo dessa abordagem era garantir a assiduidade e 

continuidade dos pacientes no treinamento pois eles são, habitualmente, pouco motivados a 

se dirigirem para um local para realizar um treinamento. A técnica da Atuação Assertiva 

também era utilizada. Essa técnica se referia à busca ativa do paciente na comunidade, 

sempre que necessária, visando a prevenir sua recaída e auxiliá-lo na vida independente 

(Bandeira et al., 1998). 

O programa PACT adotava o princípio de responsabilizar os pacientes por seus atos, 

inclusive seus comportamentos inadequados, em vez de justificar tudo pela presença da 

doença. Os pacientes eram informados das consequências sociais dos seus comportamentos 

e estimulados a assumirem suas responsabilidades (Bandeira et al., 1998).

No processo de desinstitucionalização,  foram necessárias  intervenções  junto aos 

agentes sociais. A equipe do  PACT atuava junto à comunidade, no ambiente próximo do 

paciente,  em sua  família,  com seu  patrão  e  o  proprietário  ou  síndico  de  seu  local  de 
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moradia. A equipe devia fornecer explicações a respeito do paciente a todas essas pessoas 

de seu convívio, viabilizando instruções sobre como agir com o paciente. Para isso, devia-

se considerar a família e pessoas envolvidas como aliadas ou parceiras no tratamento e 

procurar manter uma atitude positiva de suporte e estimulação contínua de sua participação 

e colaboração (Bandeira et al., 1998).

Outro  programa  de  acompanhamento  intensivo  na  comunidade,  também 

desenvolvido  nos  EUA,  foi  o  Bridge.  Ele  possuía  os  mesmos  elementos  básicos  do 

programa anterior. O trabalho era realizado em equipe com avaliação das necessidades e 

implementação de plano de intervenções. Uma característica particular do Bridge era que 

ele tinha como alvo principal a clientela de mais alto risco, como pacientes psiquiátricos 

itinerantes, com comorbidades de uso abusivo de álcool e outras drogas e com altas taxas 

de  re-hospitalizações,  exatamente  a  subpopulação  que  precisava  de  mais  ajuda.  Os 

objetivos do programa eram aumentar a qualidade de vida e diminuir a itinerância e as re-

hospitalizações. A equipe encaminhava os pacientes para outros serviços já existentes em 

vez  de  atender  às  suas  necessidades  diretamente  como  ocorria  no  PACT.  Outra 

peculiaridade era que a equipe do Bridge era composta por generalistas e enfatizava mais o 

engajamento pessoal  dos  membros  do que seus diplomas diferentemente do  PACT.  No 

programa  Bridge,  as  responsabilidades  não  eram  diferenciadas,  e,  sim,  partilhadas 

igualmente. Os pacientes eram considerados membros e participantes ativos, respeitados 

em  base  igualitária.  Esse  programa  foi  desenvolvido  por  assistentes  sociais  que 

participaram dos  primeiros  centros  de  readaptação  social  dos  EUA,  preservando  uma 

tradição generalista e igualitária (Bandeira et al., 1998).

Os  programas  Bridge e  PACT foram  mais  bem-sucedidos  do  que  o 

acompanhamento tradicional, principalmente para a subpopulação de pacientes graves e 

crônicos (Bandeira et al., 1998). O PACT demonstrou melhores resultados no controle dos 

sintomas clínicos, redução das re-hospitalizações, adesão aos medicamentos, qualidade de 

vida, funcionamento social e ocupacional, menor tempo de desemprego, mais tempo em 

moradias independentes, maior satisfação e mais relações sociais positivas sem aumentar a 

sobrecarga  familiar  (Bandeira  et  al.,  1998).  O  PACT e  o  Case  Management foram 

reconhecidos  como  modelos  mais  eficazes  para  os  pacientes  psiquiátricos  graves  e 

crônicos (Machado et al., 2007).

Na  avaliação  dos  ingredientes  ativos  mais  importantes  para  o  sucesso  dos 

programas de acompanhamento intensivo, os itens básicos encontrados foram: 1) A equipe 

deveria fornecer a maioria dos serviços necessários ao paciente em vez de utilizar os já 
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existentes  na  comunidade;  2)  A equipe  deveria  fornecer  serviços  in  vivo na  própria 

comunidade; 3) Deveria haver baixa proporção de pacientes por membro da equipe, ou 

seja, um profissional para no máximo dez pacientes; 4) A equipe deveria ter, pelo menos, 

um membro médico; 5) Os membros deveriam compartilhar o acompanhamento dos casos 

e  participar  de  sua  evolução  em vez  de  se  limitarem aos  casos  individualmente;  e  6) 

Deveria haver o fornecimento e o controle diários da medicação do paciente pela equipe 

(Bandeira et al.,  1998). Esse último item reforçava a relevância de se avaliar  a adesão 

medicamentosa dos pacientes.

Uma forma importante de possibilitar  um atendimento eficiente  para o paciente 

psiquiátrico  foi  garantir  a  manutenção  da  medicação.  Muitos  resultados  positivos  da 

desinstitucionalização foram ligados à manutenção da medicação com melhor resultado 

nos casos em que a medicação foi combinada com a terapia de suporte. Sem esse cuidado, 

corria-se  o  risco  de  haver  aumento  de  surtos,  mais  sintomas  ativos,  uso  de  drogas  e 

problemas  judiciais  e,  consequentemente,  recolhimento  dos  pacientes  psiquiátricos  em 

prisões ou instituições religiosas (Bandeira, 1991). 

Nos países em desenvolvimento, contudo, os cuidados aos transtornos psiquiátricos 

ainda  tinham  pouca  prioridade.  Segundo  a  OMS  (2001),  o  modelo  de  atendimento, 

geralmente,  englobava  um  pequeno  número  de  instituições,  que,  por  sua  vez,  eram 

congestionadas,  com pessoal  insuficiente  e  ineficiente,  e  com pouca  compreensão  das 

necessidades dos pacientes e variedade de abordagens para o tratamento e cuidados. Em 

muitos desses países, não havia organização de cuidados psiquiátricos para a população, 

que ocorriam em apenas alguns poucos hospitais centralizados e de difícil acesso, que, 

portanto, só eram procurados como último recurso. O projeto Atlas (OMS, 2001) reuniu 

informações de 181 países, cobrindo 98,7% da população mundial, e mostrou que um terço 

dos países não tinha orçamento específico para a saúde mental. Dos dois terços dos países 

que possuíam esse tipo de planejamento, metade atribuía menos de 1% do orçamento de 

saúde pública para a saúde mental.  Além disso,  aproximadamente 40% dos países não 

tinham políticas específicas de saúde mental  e cerca de um terço não possuía políticas 

sobre álcool e drogas. Um terço dos países não tinha qualquer programa de saúde mental e 

um quarto  não  tinha  programa nem política  de  saúde  mental.  Esse  modelo  deficitário 

resultava  em uma  imagem institucional  negativa  e  reforçava  o  estigma  dos  pacientes 

psiquiátricos (OMS, 2001).
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A Reforma Psiquiátrica no Brasil

O processo de desinstitucionalização brasileiro, também denominado de Reforma 

Psiquiátrica, seguiu a tendência internacional, enfatizando a redução de leitos em hospitais 

psiquiátricos  e  a  construção  de  uma  rede  de  atenção  em  saúde  mental  baseada  na 

comunidade. A Lei 10.216 (2001) instituiu para o Brasil o modelo assistencial de saúde 

mental baseado na comunidade. Essa norma incentivou o aumento da rede comunitária de 

atenção em saúde mental e restringiu as internações psiquiátricas. Entretanto, o movimento 

da Reforma Psiquiátrica teve início bem antes da promulgação dessa Lei (Andreoli, 2007). 

A Constituição do Brasil (1988) já estabelecia o acesso universal e gratuito ao Sistema de 

Saúde  para  todo  brasileiro  e  elencava  a  Saúde  como  um  direito  universal  e  uma 

responsabilidade do Estado. Além disso, a Atenção à Saúde foi planejada para ter uma 

organização regionalizada e descentralizada, de forma coordenada e gerenciada por cada 

nível de governo, contando com a participação da comunidade (Andreoli, 2007). 

No Brasil, a Portaria do Ministério da Saúde (MS) n. 224, de 29/01/1992, organizou 

o  funcionamento  dos  serviços  de  saúde  mental,  detalhando  aspectos  do  atendimento 

multiprofissional, da organização dos serviços ambulatoriais, hospitalares e hospital-dia e 

da atenção primária à saúde mental. Essa Portaria estabeleceu as formas de atenção que 

deveriam estar disponíveis nos os serviços de saúde mental: 1) o atendimento individual, 2) 

o atendimento em grupo, 3) o atendimento a familiares, 4) as atividades comunitárias e 5) 

as visitas domiciliares. A Portaria não prevê que os hospitais realizem atividades de visitas 

domiciliares. Essa norma fixou os recursos humanos mínimos em relação ao número de 

psiquiatras,  enfermeiros,  psicólogos,  assistentes  sociais  e  terapeutas ocupacionais,  entre 

outros, para o funcionamento nos vários serviços. Nos  Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), a equipe mínima, para atendimento de 30 pacientes, em turno de quatro horas, 

deveria  ser  composta  por  um médico,  um enfermeiro  e  quatro  profissionais  de  nível 

superior. Nos hospitais psiquiátricos, para cada 240 leitos, a equipe mínima deveria ser 

composta por um psiquiatra plantonista nas 24 horas e um enfermeiro a cada 12 horas. Para 

o  atendimento  de  cada  40  pacientes  internados,  deveria  haver  um  psiquiatra  e  um 

enfermeiro com 20 horas de assistência semanal. Para cada 60 pacientes, deveria haver um 

assistente social, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e dois auxiliares de enfermagem 

com 20 horas de assistência semanal. 

No modelo de assistência à saúde na comunidade, o CAPS teve papel primordial. 

Os CAPS foram criados como serviços de saúde abertos e comunitários do SUS. Seriam os 
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locais  de  referência  e  tratamento  para  o  paciente  com  transtorno  psiquiátrico,  cuja 

gravidade ou persistência demandasse dispositivos de tratamento intensivo e comunitário 

(Brasil, 2004). No Brasil, o primeiro CAPS foi inaugurado em março de 1986 na cidade de 

São Paulo. 

O CAPS objetivava atender à população de sua área de abrangência, oferecendo 

acompanhamento clínico e visando à reinserção social de seus usuários. Foi o serviço de 

atendimento  de  saúde  mental  criado  para  substituir  as  internações  em  hospitais 

psiquiátricos. Os CAPS se inseririam na rede pública de atenção à saúde, devendo ter papel 

estratégico na articulação dos serviços de saúde mental tanto na assistência direta como 

assessorando os Centros de Saúde e equipes de Saúde da Família. Como parte do SUS, o 

atendimento seria universal e gratuito. 

O Ministério da Saúde (Brasil, 2004, 2011) elencou os tipos de CAPS possíveis, de 

acordo com as necessidades locais e o tamanho da região a ser coberta pelo serviço. O 

CAPS I foi indicado para municípios ou regiões com população entre 20.000 e 70.000 

habitantes, funcionando das 8 até 18 horas,  de segunda a sexta-feira.  O CAPS II  seria 

indicado  para  municípios  ou  regiões  com  população  maior,  entre  70.000  e  200.000 

habitantes, funcionando no mesmo horário do CAPS I, mas com possibilidade de haver um 

terceiro turno até 21 horas. O CAPS III forneceria um cuidado permanente, funcionando 

24 horas por dia e todos os dias, inclusive em fins de semanas e feriados, e seria indicado 

para  municípios  ou  regiões  com  mais  de  200.000  habitantes.  Os  CAPSad  e  CAPSi 

forneceriam  um  cuidado  psiquiátrico  mais  especializado,  sendo,  respectivamente, 

indicados  para  o  tratamento  de  transtornos  relacionados  com  álcool  e  drogas  (ad)  e 

transtornos  psiquiátricos  da  infância  (i).  Eles  funcionariam  no  horário  do  CAPS  II, 

inclusive com a possibilidade do terceiro turno, e seriam indicados para municípios ou 

regiões com mais de 70.000 (CAPS ad) e mais de 150.000 habitantes (CAPS i). 

A Portaria n. 3.088 (Brasil, 2011) organizou a estrutura de atenção para os pacientes 

psiquiátricos em sete componentes: 1) Atenção Básica em Saúde, composta de Unidades 

Básicas de Saúde, equipes de Atenção Básica para populações em situações específicas, 

Núcleos  de Apoio à  Saúde da Família  (NASF) e  Centros  de Convivência;  2)  Atenção 

Psicossocial  Especializada,  composta  pelos  CAPS  I,  CAPS  II,  CAPS  III,  CAPSad, 

CAPSad III e CAPSi; 3) Atenção de Urgência e Emergência, composta de Unidades de 

Pronto  Atendimento  (UPA),  Serviços  de  Atendimento  Móvel  de  Urgência  (SAMU)  e 

CAPS;  4)  Atenção  Residencial  de  Caráter  Transitório,  composta  das  Unidades  de 

Acolhimento  (UA)  adulto  e  infanto-juvenil  e  dos  Serviços  de  Atenção  em  Regime 
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Residencial; 5) Atenção Hospitalar, composta de leitos em enfermarias especializadas em 

Hospitais  Gerais  e  leitos  em  Hospitais  Psiquiátricos  de  Referência;  6)  Estratégias  de 

Desinstitucionalização,  que  incluía  os  Serviços  Residenciais  Terapêuticos  (SRT)  e  o 

Programa  de  Volta  para  Casa  (PVC);  e  7)  Reabilitação  Psicossocial,  composta  por 

iniciativas  de  geração  de  trabalho  e  renda,  empreendimentos  solidários  e  cooperativas 

sociais. Essa norma criou o CAPSad III, indicado para municípios ou regiões com mais de 

200.000  habitantes,  que  disporia  de,  no  máximo,  12  leitos  para  observação  e 

monitoramento, com funcionamento 24 horas, inclusive em feriados e fins de semana.

No período de 1998 até 2003, houve grande aumento do número de CAPS, que 

passou de 0,1 para 0,25/100.000. O número de leitos psiquiátricos em hospitais e hospitais-

dia, em 2003, era 37/100.000, número considerado baixo, já que cerca de 1% da população 

sofre quadros psicóticos graves e, destes, 5% necessitam de leitos psiquiátricos ao longo da 

vida,  levando  à  estimativa  de  número  mínimo de  50  leitos/100.000.  Pode-se  concluir, 

portanto,  que  o  componente  de  diminuição  de  leitos  da  política  de  des-hospitalização 

alcançou seu objetivo, com redução de 36% nos leitos no Brasil em 11 anos, e chegou a um 

número de leitos abaixo do índice de 50/100.000 em todas as regiões, exceto no Sudeste 

(Andreoli, 2007).

Os dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2011) informaram que o número de leitos 

em hospitais psiquiátricos caiu ainda mais: de 39.567, em 2006, para 32.735, em 2010. 

Nesse  mesmo  período,  o  Brasil  passou  de  1.010  para  1.620  CAPS  implantados, 

alcançando, em 2010, um índice de 0,66 CAPS por 100.000 habitantes, com variação de 

0,41 na região Norte a 0,87 no Sul (Brasil, 2011).

Segundo o MS (Brasil, 2011), a rede implantada de CAPS se interiorizou. Ao final 

de  2006,  34,5% dos  CAPS estavam em municípios  com menos  de  50.000 habitantes, 

enquanto, ao final de 2010, esse número aumentou para 40%. Ao fim de 2010, 58% dos 

CAPS se localizavam em municípios com menos de 100.000 habitantes, onde moravam 

cerca de 55% da população do Brasil segundo o Censo 2010. 

Andreoli (2007) analisou a implantação dos serviços de saúde mental no Brasil e 

descobriu  grandes  diferenças  regionais,  em  diversos  fatores,  como  rede  de  serviços, 

infraestrutura, utilização, organização e fornecimento dos serviços de saúde. As regiões Sul 

e  Sudeste  apresentavam  maior  concentração  desses  serviços,  com  uma  taxa  de  dois 

serviços para cada 100.000 habitantes. As demais regiões tinham um desses serviços por 

100.000, compondo uma média, para o Brasil, de 1,8 para 100.000 habitantes nos dados do 

DATASUS para  2002.  Em números  absolutos,  o  Brasil  tinha,  em 2003,  188 hospitais 
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psiquiátricos  e  442  CAPS,  representando  0,11  e  0,25  para  cada  100.000  habitantes, 

respectivamente.

Nos  dados  de  2003,  Andreoli  (2007)  encontrou  um  número  mais  elevado  de 

psicólogos e assistentes sociais se comparado com o número de psiquiatras, enfermeiros 

psiquiátricos  e  técnicos  de  enfermagem.  A diminuição  dos  leitos  e  o  aumento  dos 

equipamentos  de  atendimento  comunitário  foram  considerados  bem-sucedidos,  mas  o 

número baixo de psiquiatras no sistema público brasileiro, de três psiquiatras por 100.000 

habitantes,  foi  preocupante,  já  que  estes  eram  muito  requisitados  no  atendimento 

comunitário. Em estudo no CAPS de Santos, 82% dos pacientes atendidos em um mês 

passaram por uma consulta médico-psiquiátrica (Andreoli, 2007).

Em relação à utilização dos serviços de saúde, em 2003, houve um total de 339.839 

internações no Brasil, ou seja, 192 internações/100.000 habitantes, devido a todos os tipos 

de doenças. Desse total, 3% das internações em hospitais públicos ou conveniados foram 

internações motivadas por transtornos psiquiátricos. Houve queda de 27% no número de 

internações por região, compatível com a redução de leitos e com a distribuição desigual 

entre  as  regiões  (Andreoli,  2007).  As  categorias  diagnósticas  internadas  com  mais 

frequência foram esquizofrenia e transtornos esquizotípicos e delirantes, que representaram 

45% do  total;  transtornos  relacionados  com o  uso  abusivo  ou  dependência  de  álcool, 

responsável por 25%; e transtornos de humor, com 12%. Foi observado que, a partir de 

1998,  houve redução da representatividade da esquizofrenia  e aumento dos transtornos 

relacionados ao uso de álcool e dos transtornos de humor. Essa tendência de redução das 

internações  de pacientes  com esquizofrenia  e  aumento  das  de  pacientes  alcoolistas  foi 

atribuída à estruturação da assistência à saúde mental na rede primária, com forte impacto 

na admissão de esquizofrênicos  e,  sobretudo,  readmissão,  já  que um terço de todas  as 

internações  psiquiátricas  foram atribuídas  às  readmissões.  A elevação da internação de 

alcoolistas  seria  fruto  da  necessidade  de  ocupação  dos  leitos  disponíveis  ocupados 

anteriormente pelos pacientes com esquizofrenia (Andreoli, 2007). Esse cenário sugere que 

os pacientes potencialmente recidivistas  estariam utilizando adequadamente os  serviços 

comunitários, já que 50% dos pacientes com esquizofrenia reinternam quando não obtêm 

tratamento adequado na comunidade após uma internação.

Na avaliação econômica da saúde, 3,1% dos gastos do poder público no SUS foram 

empregados em ações e serviços de saúde mental no ano de 2003. Porém, esses gastos 

vinham diminuindo nos cinco anos anteriores com queda de 40% (0,05 para 0,03 reais per 

capita). As internações psiquiátricas ainda consumiam grande parte desse recurso, sendo 
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responsáveis por 32% do total gasto pelo SUS com internações e representando 86% dos 

gastos com saúde mental. Em 2003, os serviços alternativos aos hospitais e demais ações 

consumiram apenas 14% do destinado à saúde mental,  sendo 2% com CAPS, 4% com 

medicamentos psiquiátricos e 7% com acompanhamento (Andreoli, 2007).

Dados  mais  recentes  (Brasil,  2011)  indicaram  que  houve  aumento  dos  gastos 

federais  em saúde  mental  de  2007  a  2010,  sendo que  a  maior  parte  dos  recursos  foi 

aplicada em ações e programas comunitários e extra-hospitalares. Em 2006, pela primeira 

vez,  os  gastos  da  saúde mental  em serviços  extra-hospitalares  ultrapassaram os  gastos 

hospitalares. Ao final de 2009, os gastos extra-hospitalares representaram 67,1% dos gastos 

totais em saúde mental e 32,19% foram para gastos hospitalares. Em relação aos gastos 

totais  do  MS,  os  recursos  para  Saúde  Mental  continuaram  menores  que  o  desejável, 

representando apenas cerca de 2,5% do total do orçamento do MS. Andreoli (2007) não 

encontrou  informações,  no  DATASUS,  sobre  outros  serviços  de  saúde  mental,  como 

serviços de pronto atendimento psiquiátrico e enfermarias psiquiátricas em hospital geral, e 

serviços de interconsultas psiquiátricas em hospital geral, residências terapêuticas, centros 

de convivência e clubes de lazer.

O atendimento  em saúde  mental  deveria  ser  integrado  aos  serviços  de  atenção 

básica  de  saúde.  Andreoli  (2007)  destacou  que  a  população  brasileira  possuía  grande 

demanda  potencial  e  suas  características  eram semelhantes  a  de  outros  países,  já  que 

apresentava alta prevalência de transtornos mentais. Esse autor frisou que, apesar de os 

transtornos  psiquiátricos  serem  frequentes  na  atenção  primária,  eles  eram  pouco 

identificados  e  pouco tratados.  Andreoli  (2007)  citou  um estudo conduzido  no Rio  de 

Janeiro (Villano et  al.,  1995), cujos resultados mostraram que os clínicos identificaram 

transtornos  psiquiátricos  em  apenas  36%  dos  casos  existentes  e,  destes,  apenas  45% 

receberam  algum  medicamento.  Nessa  pesquisa,  as  medicações  prescritas  mais 

encontradas  foram  os  sedativos,  com  25%  do  total,  seguidas  pelas  vitaminas  e 

fitoterápicos, com 15%; e, finalmente, os antidepressivos, com 7%. Além disso, no mesmo 

estudo,  em relação  ao  tratamento  e  diagnóstico,  foi  encontrado  que  somente  5% dos 

pacientes com quadro de depressão receberam medicação antidepressiva. Valentini et al. 

(2004), em pesquisa sobre treinamento de clínicos para fazer diagnóstico e tratamento de 

depressão,  conduzida  em  Campinas/SP,  encontraram  que  os  médicos  clínicos 

diagnosticaram apenas cerca da metade dos pacientes que referiam sintomas compatíveis 

com depressão, medidos por uma escala de depressão.

Uma forma de melhorar esse quadro, segundo Andreoli (2007), seria por meio da 
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formação  de  equipes  de  profissionais  especializados  na  atenção  primária.  Esse  autor 

relatou que já foram obtidos bons resultados adotando-se uma estratégia de tratamento 

psiquiátrico estruturada na rede básica de saúde. Os resultados favoráveis foram atribuídos 

à  proximidade  física  dos  serviços  com as  residências  dos  pacientes  e  ao  atendimento 

continuado, resultando em redução das recidivas graves e das internações (Andreoli, 2007).

O MS do Brasil incentivou o desenvolvimento de ações de Saúde Mental junto às 

equipes  de  saúde  da  família.  A capilaridade  do  Programa de  Saúde  da  Família  (PSF) 

cresceu, possibilitando que houvesse visitas regulares às famílias em suas residências. Em 

estudo na rede de PSF em Petrópolis, foi encontrada uma prevalência de 56% de transtorno 

psiquiátrico menor entre as famílias atendidas e 33% dos pacientes eram portadores de 

transtornos graves (Andreoli, 2007). 

Uma  forma  de  amenizar  a  carência  de  tratamento  seria  capacitar  os  agentes 

comunitários de saúde (ACS) do PSF para identificar os transtornos psiquiátricos. Essa 

atuação dos ACS seria oportuna, devido à alta prevalência dos transtornos, e adequada para 

a grande dimensão do país. Em regiões com baixa densidade populacional, como a Norte, 

os CAPS foram pouco efetivos devido à necessidade de a população realizar grandes e 

custosos deslocamentos no território (Andreoli, 2007). A partir de 2008, o MS recomendou 

a inclusão de profissionais de saúde mental nas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) (Brasil, 2011). Essa mudança poderia melhorar o acesso e o atendimento 

de  pessoas  com transtornos  psiquiátricos.  Dados do fim de  2010 indicavam que  havia 

1.288  NASF  no  Brasil  e  que,  dos  7.634  trabalhadores  desses  Núcleos,  2.349  eram 

profissionais de saúde mental, ou seja, cerca de 31% (Brasil, 2011).

Com  a  Reforma  Psiquiátrica,  o  processo  de  redução  de  leitos  em  hospitais 

psiquiátricos e desinstitucionalização de pessoas com longa internação avançou a partir dos 

anos 1990. Essa política recebeu maior estímulo em 2002, quando houve o estabelecimento 

de uma série de normatizações do MS, com mecanismos mais claros para redução de leitos 

psiquiátricos, principalmente nos macro-hospitais (Delgado et al., 2007). 

A partir do início dos anos 2000, o MS criou mecanismos efetivos para a redução 

de leitos e a expansão de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, tais como: o 

Programa  Nacional  de  Avaliação  do  Sistema  Hospitalar  em  Psiquiatria 

(PNASH/Psiquiatria), o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar do 

SUS (PRH), o Programa de Volta para Casa e a expansão dos CAPS e das Residências 

Terapêuticas. Esses mecanismos possibilitaram que, entre 2003 e 2005, fossem fechados 

6.227 leitos psiquiátricos (Delgado et al., 2007). Entre 2006 e 2010, o número de leitos em 
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hospitais  psiquiátricos  foi  reduzido  para  6.832  leitos  (Brasil,  2011).  A seguir,  serão 

descritos esses programas e serviços.

O PNASH/Psiquiatria foi um dos instrumentos de gestão que possibilitou a redução 

e  o  fechamento  de  leitos  em  hospitais  psiquiátricos  de  forma  gradativa,  pactuada  e 

planejada. Ele refletia a situação da qualidade da assistência, já que indicava critérios para 

assistência do SUS e possibilitava o descredenciamento de hospitais. Ele foi o primeiro 

processo avaliativo sistemático, anual, dos hospitais psiquiátricos, pois, antes dele, para o 

controle  e  a  avaliação  dos  hospitais  psiquiátricos,  havia  apenas  dois  mecanismos:  as 

supervisões hospitalares, feita por supervisores do SUS, cujo alcance era limitado, e as 

fiscalizações  ou  auditorias  realizadas  após  denúncias.  A partir  do  PNASH/Psiquiatria, 

passou  a  existir  uma  avaliação  sistemática  por  profissionais  de  três  campos 

complementares:  o  técnico-clínico,  a  vigilância  sanitária  e  o  controle  normativo.  O 

instrumento de coleta de dados qualitativos avaliava a função física do hospital, a dinâmica 

de  funcionamento  dos  fluxos  hospitalares,  os  processos  e  os  recursos  terapêuticos  da 

instituição e a adequação dos hospitais à rede de atenção em saúde mental e às normas 

técnicas gerais do SUS. Essa avaliação era realizada, dentre outros processos, mediante 

entrevistas para aferir a satisfação dos pacientes longamente internados e dos pacientes às 

vésperas de receber alta hospitalar (Delgado et al., 2007).

Essa avaliação qualitativa resultava em uma pontuação que, cruzada com o número 

de  leitos,  classificava  a  instituição  avaliada  em  quatro  níveis  de  qualidade:  1)  boa 

qualidade de assistência, 2) qualidade suficiente, 3) com necessidade de adequação e de 

uma nova vistoria e 4) baixa qualidade,  encaminhada para descredenciamento,  após se 

tomarem os cuidados necessários para evitar a falta de assistência à população. O PNASH/

Psiquiatria  realizou  a  vistoria  de  todos  os  hospitais  psiquiátricos  e  das  unidades 

psiquiátricas em hospital geral, retirando os leitos inadequados às exigências mínimas de 

qualidade assistencial e em desrespeito aos direitos humanos (Delgado et al., 2007). No 

Brasil,  houve uma redução de quase 60 leitos psiquiátricos por 100.000 habitantes, em 

1992, para 37, em 2003 (Andreoli, 2007). A diminuição continuou nos anos seguintes e, 

em 2010, o Brasil contava com, em média, 17,2 leitos/100.000 habitantes, variando dos 

extremos de 390 leitos/100.000 habitantes, no estado do Rio de Janeiro, a dez no estado do 

Amazonas (Brasil, 2011). No período entre 2003 e 2010, 29 hospitais foram indicados para 

descredenciamento pelo PNASH/Psiquiatria, sendo que 15 foram efetivamente fechados 

(Brasil, 2011). Os 14 indicados e não fechados receberam um acompanhamento posterior 

(Brasil, 2011).
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Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) ou Residências Terapêuticas (RT) são 

casas localizadas no espaço urbano, que deveriam atender às necessidades de habitação das 

pessoas portadoras de transtornos mentais graves, egressas de hospitais psiquiátricos ou 

não. Esses dispositivos permitiram a desinstitucionalização e a reintegração dos pacientes 

com transtornos graves e persistentes (Delgado et al., 2007).

Os  SRT seriam equipamentos  da  saúde,  implantados  dentro  da zona  urbana  do 

município, que deveriam ser capazes de garantir o direito à moradia das pessoas egressas 

de  hospitais  psiquiátricos  e  de auxiliar  o  morador  no seu  processo de  reintegração  na 

comunidade. Eles assegurariam o direito dos pacientes de morar e circular nos espaços da 

cidade. Como esses aparatos eram residências, cada casa deveria ser única, respeitando os 

gostos, necessidades, hábitos e dinâmica de seus moradores. As moradias deveriam ter, no 

máximo, oito moradores, sendo que, no geral, um cuidador seria designado para apoiar os 

moradores em suas tarefas e problemas cotidianos. Cada residência deveria ser vinculada a 

um CAPS de referência, além de operar junto à rede de atenção à saúde mental dentro da 

lógica  territorial.  Esses  espaços  seriam  especialmente  relevantes  em  municípios  que 

fossem sede  de  hospitais  psiquiátricos,  nos  quais  o  processo  de  desinstitucionalização 

estivesse em curso,  mas as RT seriam também um importante  dispositivo para acolher 

pessoas que, em algum momento, necessitassem de outra solução de moradia (Delgado et 

al., 2007). 

A  expansão  dos  SRT  deveria  ser  permanente  e  acompanhar  o  processo  de 

desativação dos leitos psiquiátricos. Em 2002, havia apenas 85 RT no Brasil, número que 

cresceu para aproximadamente 357 em 2005 com 2.850 moradores. Esse crescimento foi 

devido  ao  aumento  do  número  de  CAPS,  à  desativação  de  leitos  psiquiátricos  e  ao 

incentivo financeiro do MS para a compra de equipamentos para esses serviços (Delgado 

et al., 2007). Posteriormente, o repasse de incentivo de R$ 10.000 por cada módulo de oito 

moradores  e  a  realocação  de  verbas  provenientes  de  descredenciamento  de  leitos 

psiquiátricos de longa permanência permitiram que, em 2010, o Brasil contasse com 570 

RT implantadas (Brasil, 2011).

O Programa de Volta  para Casa foi  um instrumento para reintegração social  de 

pessoas com longa hospitalização. Foi resultado da Lei Federal n. 10.708/2003, proposta 

na  II  Conferência  Nacional  de  Saúde  Mental  de  1992.  Esse  Programa  envolvia  o 

pagamento mensal de R$ 240,00 (cerca de 110 dólares) aos beneficiários. Para receber esse 

auxílio-reabilitação,  o  indivíduo  deveria  ser  egresso  de  Hospital  Psiquiátrico  ou  de 

Hospital  de  Custódia  e  Tratamento  Psiquiátrico,  além  de  precisar  ser  indicado  para 
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inclusão  em  programa  municipal  de  reintegração  social  (Delgado  et  al.,  2007).  O 

pagamento era direto para o beneficiário, por convênio do MS com a Caixa Econômica 

Federal, e era realizado por meio de saque mensal com um cartão magnético. Para aderir a 

esse  Programa,  o  município  de  residência  do  beneficiário  deveria  ter  uma  estratégia 

estabelecida de acompanhamento e uma rede de atenção à saúde mental adequada para 

responder efetivamente às demandas de saúde mental. O benefício poderia ser renovado 

anualmente caso o beneficiário e a equipe de saúde que o acompanhasse entendesse que 

era necessário (Delgado et al., 2007). Entretanto, a implementação do Programa apresentou 

dificuldades, como a falta de uma estrutura municipal para sua execução e controle, e o 

fato de muitos pacientes psiquiátricos não possuírem documentos pessoais mínimos, como 

carteira de identidade ou certidão de nascimento (Delgado et al., 2007). 

O Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar do SUS (PRH) foi 

fruto de uma estratégia de redução progressiva e pactuada de leitos psiquiátricos a partir de 

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

psiquiátricos). Os componentes fundamentais do PRH eram a redução do peso assistencial 

dos hospitais de maior porte e a pactuação entre os gestores do SUS, os hospitais e as 

instâncias de controle social. O PRH definiu os limites máximos e mínimos de redução 

anual de leitos para cada classe de hospitais. Os hospitais com mais de 200 leitos deveriam 

reduzir,  no mínimo, 40 leitos por ano e os entre 320 e 440 leitos deveriam fechar,  no 

máximo, 80 e, no mínimo, 40 leitos por ano. Os hospitais maiores, com mais de 440 leitos, 

deveriam diminuir, no máximo, 120 leitos por ano. Esses critérios permitiam a redução 

progressiva do porte hospitalar, para que o atendimento fosse feito em serviços menores, 

idealmente, com até 160 leitos. As reduções planejadas permitiam que houvesse aumento 

progressivo dos equipamentos e ações para saúde mental na comunidade, como CAPS, 

Residências  Terapêuticas,  Centros  de  Convivência  e  a  habilitação  do  município  no 

Programa de Volta para Casa (Delgado et al., 2007).

O PRH reformulou o cálculo do valor das diárias hospitalares em psiquiatria, pois 

passaram a vigorar diárias hospitalares compostas e diferenciadas, levando-se em conta o 

seu  porte  (classe),  a  qualidade  do  atendimento  avaliada  anualmente  pelo 

PNASH/Psiquiatria  e  a  redução  de  leitos  efetivada.  Esses  incentivos  financeiros 

contribuíram  para  a  qualidade  do  atendimento  prestado,  verificado  pelo 

PNASH/Psiquiatria (Delgado et al., 2007). 

Como almejado pela estratégia do MS, a queda do número de leitos em hospitais 

psiquiátricos foi mais intensa nos hospitais de maior porte. Os hospitais com até 160 leitos 
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eram responsáveis por 42,53% do número total dos leitos, em 2006, e subiram para 48,67% 

em 2010. Por outro lado, os hospitais com mais de 400 leitos abrigavam 16,12% dos leitos 

psiquiátricos, em 2006, e passaram para 11,60% em 2010. O número absoluto de macro-

hospitais acima de 600 leitos caiu de sete, em 2002, para apenas um em 2010  (Brasil, 

2011). 

O MS também criou mecanismos para a avaliação dos serviços comunitários. O 

Programa Nacional de Avaliação de Centros de Atenção Psicossocial (AVALIAR CAPS) 

teve como objetivos acompanhar o funcionamento da rede de atenção em saúde mental, 

levantar informação sobre as características dos CAPS, avaliar a qualidade da assistência 

ofertada e criar outros indicadores. Esse Programa já realizou três avaliações: a primeira 

em 2004/2005, a segunda em 2006 e a terceira em 2008/2009. Essas avaliações permitiram 

a análise das práticas nos serviços e visavam a realização de melhorias nos atendimentos. 

O processo de avaliação foi criado para fornecer informações para a gestão de saúde nas 

esferas nacional, estadual e municipal (Brasil, 2011).

O  AVALIAR  CAPS  2008/2009  foi  realizado  por  meio  da  aplicação  de  um 

instrumento de medida em 1.046 CAPS de todos os tipos e regiões do país. Os resultados 

apontaram que a estrutura dos serviços era insuficiente,  principalmente em relação aos 

Recursos Humanos. O computador e o acesso à internet estavam presentes em apenas 50% 

dos serviços pesquisados. Essa carência dificultou o registro e a reunião de informações 

sobre o público atendido e o conhecimento mais completo do perfil dos seus usuários e das 

características das intervenções dos serviços (Brasil, 2011).

O  AVALIAR CAPS 2008/2009 indicou que a  maioria dos serviços estava focada 

nos indivíduos residentes no território adstrito ao serviço, visava ao acompanhamento dos 

usuários em suas situações cotidianas e tinha a intenção de oferecer diferentes tipos de 

serviços. Foi apontada, entretanto, a necessidade de intensificar e sistematizar parcerias 

com outros serviços e setores, tais como ações de geração de renda, com o objetivo de 

melhorar  a  autonomia  e  a  qualidade  de  vida  dos  usuários.  Quanto  ao  atendimento,  os 

resultados  mostraram  que  os  CAPS  estavam  atendendo  aos  pacientes  mais  graves  e 

funcionando como referência de serviço em seu território e que os casos menos graves 

puderam ser encaminhados para outros serviços como os ambulatórios de saúde mental 

(Brasil, 2011).

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) fez uma 

avaliação normativa dos CAPS implantados nesse Estado (CREMESP, 2010), tendo como 

norma de referência a Portaria n. 336 (Brasil, 2002). O estudo foi feito no período de 2008 
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a  2009,  com a  seleção  aleatória  de  85  CAPS,  dentre  os  230  existentes,  por  meio  da 

aplicação de um roteiro de vistoria e da análise de cinco prontuários sorteados por unidade. 

Concluiu-se que o número de profissionais estava aquém do previsto na legislação, já que, 

em  69,4%  da  amostra,  faltavam  profissionais  e,  em  16,7%,  não  havia  um  médico 

responsável.  Os  serviços  de  retaguarda  foram  considerados  precários,  pois  não  havia 

retaguarda  para  emergências  psiquiátricas  em  31,3%  dos  CAPS  avaliados,  não  havia 

retaguarda  para  emergência  clínicas  em 24,5% e  42% da  amostra  não  dispunham de 

retaguarda para internações psiquiátricas. Apesar de previsto,  o acolhimento noturno só 

existia  em 76,9% dos  CAPS  III.  As  atividades  comunitárias  e  de  reintegração  foram 

consideradas insuficientes, uma vez que quase metade dos CAPS (47,6%) não realizava 

atividades comunitárias de forma sistemática, em cerca de um quarto dos CAPS (24,1%) 

não ocorriam assembleias de usuários e familiares e, em pouco mais de 40%, realizava-se 

esforços para reintegração profissional na comunidade. A supervisão e a capacitação das 

equipes de atenção básica estavam falhas, já que cerca de 65% dos CAPS não faziam a 

supervisão  técnica  das  equipes  de  atenção  básica  vinculadas  ao  serviço  e  45,2% não 

ofereciam qualquer tipo de capacitação para os profissionais. Além disso, a maioria dos 

CAPS (66,2%) não estava cadastrada no CREMESP e um terço dos CAPS I tinha uma 

população de referência maior que a preconizada. Na análise qualitativa dos prontuários 

médicos,  observou-se  que  parte  dos  documentos  não  estava  de  acordo  com  as 

recomendações técnicas específicas, faltando, principalmente, registro de plano terapêutico 

individualizado  e  do  direito  básico  do  paciente  de  concordar  explicitamente  com  o 

tratamento a ser iniciado.

Apesar  dos  serviços  implantados,  descritos  anteriormente,  algumas  dificuldades 

impediram o desenvolvimento adequado da rede de atenção em saúde mental. Dentre os 

obstáculos  principais,  havia  a  carência  de  recursos  humanos,  a  descontinuidade  do 

atendimento e o financiamento aquém do necessário. Para assegurar a aplicação efetiva dos 

escassos recursos existentes, melhorando a qualidade dos serviços, deve-se garantir que o 

tratamento seja  adequadamente seguido pelos  pacientes.  Para isso,  é  necessário  que se 

avalie  fielmente  a  adesão  dos  pacientes  ao  tratamento  medicamentoso.  Com  uma 

informação mais precisa referente à adesão ao tratamento, pode-se conhecer melhor como 

são empregados os recursos e desenvolver intervenções para aperfeiçoar os serviços.

Adesão ao Tratamento Medicamentoso



40

A  seguir,  alguns  tópicos  sobre  adesão  ao  tratamento  medicamentoso  serão 

abordados.  Inicialmente,  será  exposto  o  conceito  de  adesão.  Em  seguida,  serão 

apresentados os modelos teóricos utilizados nos estudos sobre esse tema e as pesquisas 

sobre os fatores associados à adesão. Por fim, as diferentes maneiras de avaliar a adesão ao 

medicamento e algumas escalas de medida de adesão ao tratamento medicamentoso serão 

descritas. 

Conceituação de adesão

A adesão ao tratamento é definida, pela OMS (WHO, 2003), como o grau em que 

os  comportamentos  de uma pessoa  –  tais  como utilizar  medicações,  seguir  dieta,  e/ou 

realizar mudanças de estilo de vida – correspondem às recomendações acordadas entre o 

profissional de saúde e o paciente. Essa definição pressupõe uma postura ativa do paciente, 

que participa da negociação do tratamento, conhece sua doença, decide entre opções de 

tratamento e  concorda em realizar  o  acompanhamento.  A definição  da OMS apresenta 

limitações práticas na área psiquiátrica, na qual o paciente, muitas vezes, não tem insight 

sobre  a  doença  e  possui  certo  grau  de  incapacidade  cognitiva,  características  que 

restringem sua participação nas decisões. 

A não-adesão se manifesta com diversos comportamentos, como falta às consultas 

marcadas,  recusa  de aceitar  intervenções,  abandono prematuro  do tratamento,  descuido 

com o uso da medicação, não-adoção dos comportamentos recomendados e outros. Dessa 

forma,  a  adesão  ao  tratamento  poderia  ser  medida  com  base  em  diversas  variáveis 

(Shirakawa, 2007). Uma variável muito utilizada é a medida da adesão especificamente ao 

tratamento medicamentoso,  já que não usar ou usar de forma incompleta  a medicação 

prescrita foi associado com desfechos clínicos negativos, como maior número de recaídas, 

maior número de reinternações, internações mais prolongadas, piora de prognóstico, maior 

gasto financeiro e maior sofrimento para a família (Shirakawa, 2007; Rosa & Elkis, 2007; 

Vanelli  et al.,  2011).  Segundo  Shirakawa  (2007),  a  baixa  adesão  ao  tratamento 

medicamentoso  foi  o  principal  fator  responsável  pelo  controle  inadequado  de  doenças 

crônicas  em  geral.  Esse  autor  destacou  que  a  adesão  era  mais  difícil  em  doenças 

assintomáticas,  persistentes  e  nas  quais  não  existia  método  de  automonitoramento, 

características muito frequentes nos transtornos psiquiátricos.

A adesão ao medicamento foi um fator de proteção já bem estabelecido contra as 

readmissões psiquiátricas. Por exemplo, em uma pesquisa sobre re-hospitalizações, citada 
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por  Bandeira  (1993),  foi  encontrada  uma  taxa  de  reinternações  de  80% no  grupo  de 

pacientes submetidos ao tratamento apenas com placebo, enquanto que, no grupo tratado 

com  medicamentos,  a  taxa  de  reinternações  foi  de  48%,  e,  no  grupo  submetido  a 

tratamento  associado  de  medicamentos  com psicoterapia,  essa  taxa  chegou  a  35%.  A 

adesão ao medicamento foi uma variável igualmente importante em um estudo conduzido 

no  Brasil  por  Bandeira  (1993).  Nessa  pesquisa,  na  qual  foram  comparados  pacientes 

psiquiátricos  recidivistas  e  não-recidivistas  (esses  últimos  definidos  como aqueles  sem 

nenhuma  internação  nos  quatro  anos  anteriores  à  coleta  de  dados  da  pesquisa),  os 

resultados  mostraram  que  o  fator  isolado  mais  relevante  relacionado  à  ausência  de 

readmissões foi o uso dos medicamentos psicotrópicos. 

Modelos teóricos da adesão 

Segundo a OMS (WHO, 2003), há vários modelos teóricos que tratam da questão 

de adesão.  Leventhal  e Cameron (1987) descreveram cinco abordagens teóricas para o 

estudo da adesão: 1) perspectiva biomédica, 2) perspectiva comportamental, 3) perspectiva 

da  comunicação,  4)  perspectiva  cognitiva  e  5)  perspectiva  da  autorregulação.  Essas 

abordagens serão descritas a seguir.

Perspectiva  Biomédica. O  Modelo  Biomédico  de  Saúde  e  Doença  constitui  o 

modelo dominante atualmente (WHO, 2003).  Ele pressupõe que o paciente  é,  de certa 

forma,  um seguidor  passivo  das  ordens  dos  médicos.  A não-adesão,  nesse  Modelo,  é 

compreendida  como  resultado  de  características  do  paciente,  tais  como  traços  de 

personalidade, fatores sociodemográficos e outras. Essas características são vistas como 

um alvo potencial de intervenções com o objetivo de melhorar a adesão. Essa abordagem 

permitiu a identificação de relações entre a doença, as características do tratamento e a 

adesão, impulsionando o desenvolvimento de inovações tecnológicas, como as técnicas de 

avaliação  da  adesão  utilizando  medidas  bioquímicas  e  o  desenvolvimento  de  novos 

dispositivos de administração de medicamentos. Contudo, alguns fatores relevantes, como 

a visão dos pacientes sobre seus sintomas e medicamentos, têm sido amplamente ignorados 

por essa teoria (WHO, 2003).

Perspectiva  Comportamental. A  Abordagem  Comportamental  ou  da 

Aprendizagem  enfatiza  a  importância  dos  reforçamentos  como  mecanismos  que 

influenciam o comportamento. O princípio mais básico e mais relevante, nesta abordagem, 

é  que  os  fatores  antecedentes  e  consequentes  têm  influência  no  comportamento  do 
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indivíduo em um processo de aprendizagem denominado de Condicionamento Operante. 

Os  eventos  antecedentes  podem ser  internos,  como  os  pensamentos  do  indivíduo,  ou 

externos,  como  os  estímulos  ambientais.  Esses  eventos  afetam  a  frequência  de  um 

determinado  comportamento.  Por  outro  lado,  as  consequências  do  comportamento, 

definidas como recompensas ou punições, também têm influência sobre o comportamento, 

aumentando ou diminuindo a sua frequência. Na prática, os princípios comportamentais 

podem  ser  usados  no  planejamento  de  intervenções  que  podem  potencializar  certos 

comportamentos que favoreçam a adesão (WHO, 2003). 

Perspectiva  da Comunicação.  Surgiu  nos  anos  1970 e  procurava  estimular  os 

profissionais  de saúde para que melhorassem suas habilidades de comunicação com os 

pacientes. Essa abordagem destaca a importância do desenvolvimento de uma boa relação 

profissional/paciente  (rapport),  do  fornecimento  de  informações  adequadas  para  os 

pacientes sobre o tratamento e a doença, do emprego de habilidades de comunicação e de 

uma  relação  mais  igualitária  entre  os  profissionais  e  os  pacientes.  Apesar  de  essa 

abordagem  influenciar  a  satisfação  com  o  sistema  médico,  houve  poucos  dados 

convincentes a respeito de seus efeitos positivos sobre a adesão ao tratamento. Um estilo 

de interação acolhedor do profissional com o paciente foi insuficiente para modificar os 

comportamentos de adesão dos pacientes (WHO, 2003).

Perspectiva  Cognitiva. Vários  modelos  teóricos  de  comportamento  de  adesão 

enfatizam as variáveis e processos cognitivos. Alguns exemplos são: Modelo de Crença em 

Saúde, Teoria Social Cognitiva, Teoria da Proteção-Motivação, Teoria do Comportamento 

Planejado e sua precursora Teoria da Ação Racional. Essas abordagens focalizam como os 

pacientes conceituam as ameaças à saúde e avaliam fatores que podem ser barreiras ou 

facilitadores  à  adesão.  Entretanto,  esses  modelos  não  avaliam  as  estratégias  de 

enfrentamento (coping skills) utilizadas pelos pacientes (WHO, 2003). No modelo teórico 

de  Crenças  em  Saúde  (Bebbington,  1995),  os  pacientes  decidem  se  vão  aderir  ao 

tratamento após ponderar os custos e os benefícios de suas ações e concluírem que os 

benefícios de aderir superam os custos. Esse processo é modulado por vários fatores, como 

as  crenças  pessoais  sobre  as  doenças,  a  percepção  subjetiva  de  susceptibilidade  ao 

problema de saúde, a percepção de gravidade das consequências da doença, a percepção de 

benefícios resultantes de suas ações e a percepção de barreiras, como do custo monetário 

do tratamento, obstáculos, lembrança da condição de doente e efeitos adversos (Shirakawa, 

2007).

Perspectiva  da Autorregulação. O modelo  de Autorregulação  tenta  integrar  as 
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variáveis ambientais com as respostas cognitivas dos indivíduos às ameaças à saúde, para 

explicar  a  adesão.  O  essencial  desse  modelo  é  a  importância  primordial  atribuída  às 

cognições  do  paciente  a  respeito  da  ameaça  à  saúde  ou  doença.  As  concepções  dos 

pacientes  sobre  a  doença  sofrida  e  sobre as  formas  de lidar  com ela  são  vistas  como 

mediadoras  entre  a  ameaça  à  saúde  e  a  ação  executada.  Estudos  empíricos  recentes 

confirmaram a importância das cognições e apontaram que esses fatores guiam a tomada 

de  decisão  e  o  comportamento  do  paciente.  Dessa  forma,  esse  modelo  postula  que  a 

modificação  de  crenças  sobre  saúde  e  doença,  ambientes  e  comportamentos  e  o 

desenvolvimento  de  habilidades  específicas  podem  influenciar  os  comportamentos  de 

adesão (WHO, 2003).

Apesar  de  esses  modelos  teóricos  desenharem  um  arcabouço  conceitual  sobre 

adesão  e  outros  comportamentos  em  saúde,  as  abordagens  mais  recentes  envolvem 

conceitos mais específicos para comportamentos em saúde e podem prover estruturas mais 

úteis para o estudo da adesão (WHO, 2003). Essas abordagens serão descritas a seguir. 

Modelo de Meichenbaum e Turk. Esses autores, citados pela OMS (WHO, 2003), 

sugeriram que quatro fatores interdependentes estão associados à adesão e que o déficit de 

alguns deles aumenta o risco da não-adesão. Os fatores propostos são: 1) O conhecimento 

dos pacientes sobre seus problemas de saúde e sobre a importância da adesão e a presença 

de habilidades de autorregulação necessárias para a manutenção da adesão; 2) As crenças 

dos  pacientes  acerca  de  sua  susceptibilidade  e  da  gravidade  de  sua  doença,  suas 

expectativas de resultados e percepções sobre sua capacidade de autoeficácia e dos custos 

do tratamento; 3) A motivação do paciente, que envolve a influência do reforçamento e dos 

valores pessoais,  e a atribuição interna de sucesso (na qual os resultados positivos são 

considerados pelo paciente  como reforçadores e os resultados  negativos são vistos não 

como fracasso, mas, sim, como indicativos de reflexão e da necessidade de mudança de 

comportamentos); e 4) A ação dos pacientes, que pode ser estimulada por pistas ambientais 

(estímulos  discriminativos),  direcionadas  pela  memória  de  informações  passadas,  pela 

avaliação e seleção de opções de comportamento e por recursos disponíveis. 

Modelo de Informação-Motivação-Habilidades. Esse Modelo (Fisher & Fisher, 

1992;  Fisher,  Fisher,  Misovich,  Kimble,  & Malloy,  1996)  utiliza  alguns  elementos  do 

anterior  para  criar  um  modelo  conceitual  simples  e  generalizável  para  guiar  os 

pensamentos  sobre  comportamentos  de  saúde  complexos.  Os  construtos  básicos  deste 

modelo  são  os  seguintes:  1)  A informação  se  refere  ao  conhecimento  básico  sobre  a 

condição  médica  e  deve  incluir  como  a  doença  progride,  seu  curso  esperado  e  as 
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estratégias efetivas de manejo; 2) A motivação envolve as atitudes pessoais em relação ao 

comportamento de adesão, apoio social percebido e impressão subjetiva de normalidade do 

paciente ou percepção de como outros com a mesma doença deveriam se comportar; e 3) 

As habilidades para adesão se referem à presença no repertório do paciente de ferramentas 

comportamentais  específicas  ou  estratégias  necessárias  para  desempenhar  o 

comportamento de adesão, tais como utilizar formas de apoio social e outras estratégias de 

autorregulação. As intervenções baseadas nesse modelo têm demonstrado serem efetivas 

para influenciar mudanças de comportamento em várias aplicações clínicas. Em estudos 

prospectivos  e  correlacionais,  esses  três  construtos  foram  responsáveis  por  33%  da 

variância dos dados sobre a mudança de comportamento (Fisher et al., 1996).

Modelo  de  Estágios  de  Mudança. Também chamado  de  Modelo  Transteórico 

(Norcross, Krebs & Prochaska, 2011), identifica cinco fases pelas quais o indivíduo passa 

quando muda seu comportamento.  Apesar  de o tempo em cada estágio variar  entre  os 

indivíduos, as tarefas a serem cumpridas são consideradas invariáveis. Os estágios são: 1) 

Pré-contemplação,  no  qual  o  indivíduo  não  considera  a  possibilidade  de  mudar  o  seu 

comportamento em um futuro previsível; 2) Contemplação, no qual ele considera mudar 

seu comportamento, mas não está comprometido em modificá-lo; 3) Preparação, no qual 

ele planeja mudar o comportamento nos próximos 30 dias; 4) Ação, no qual ele já está 

modificando o comportamento por um período de um dia a seis meses; e 5) Manutenção, 

no qual já houve mudança de comportamento bem-sucedida por, pelo menos, seis meses. 

Os  estágios  de  mudança  descrevem  a  preparação  motivacional  do  indivíduo  para  a 

mudança (WHO, 2003; Norcross et al., 2011). Esse modelo é muito útil para compreender 

e predizer mudanças comportamentais intencionais. A grande maioria dos pacientes, de vez 

em  quando,  comete  erros  não-intencionais  ao  tomar  a  medicação,  provocados  por 

esquecimento e falta de compreensão das instruções. Entretanto, a não-adesão intencional é 

um  problema  relevante,  principalmente  em  pacientes  com  doenças  que  requerem 

tratamento crônico. O estágio de mudança é um bom indicador da motivação pessoal para 

mudar  e  um  poderoso  preditor  de  comportamento,  mas  as  variáveis  que  explicam  a 

mudança  comportamental  ainda  são  pouco  conhecidas.  Outra  contribuição  importante 

desse modelo é em relação aos construtos psicológicos, que são essenciais para caracterizar 

os  diferentes  níveis  de  preparação  para  a  mudança.  Esses  conceitos-chave  são:  1) 

ponderação  de  decisão,  2)  tentação  para  a  recaída  e  3)  processos  ou  estratégias  para 

mudança (WHO, 2003) descritos a seguir. 

A ponderação  de  decisão  consiste  na  avaliação,  pelo  paciente,  das  vantagens  e 
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desvantagens da mudança de comportamento. Pesquisas longitudinais estabeleceram uma 

relação  entre  as  fases  de  mudança  e  esses  pontos  prós  e  contras  (WHO,  2003).  As 

vantagens do comportamento saudável  são consideradas baixas nos estágios iniciais  de 

mudança e aumentam com a progressão dos estágios. Inversamente, as desvantagens do 

comportamento  saudável  são  consideradas  altas  nas  fases  iniciais  e  diminuem com  a 

progressão dos estágios de mudança. Os aspectos positivos da mudança de comportamento 

começam a superar os negativos, tardiamente, na fase de contemplação ou, precocemente, 

na fase de preparação. 

A intensidade  da  tentação  para  a  recaída  está  associada  com as  situações  que 

desafiam a manutenção da mudança comportamental. Esse conceito é baseado em modelos 

de  gerenciamento  de  recaída  e  manutenção.  A  tentação  situacional  a  engajar  em 

comportamentos  não-saudáveis  é  vista  como  um  construto  parceiro  de  medidas  de 

confiança  e  autoeficácia.  A confiança e  a  tentação  funcionam inversamente  durante  os 

estágios de mudança, e a tentação é um bom preditor da recaída. Escores de tentação são 

geralmente  maiores  na  fase  pré-contemplativa,  diminuindo  linearmente  da  pré-

contemplação ao estágio de manutenção.

O modelo de estágios de mudança possibilita identificar as estratégias ou processos 

de  mudança  associados  à  mudança  bem-sucedida  de  um  estágio  para  outro.  Essas 

estratégias podem ser classificadas como de natureza “experiencial” ou comportamental. 

As estratégias “experienciais” envolvem o planejamento cognitivo,  avaliativo e afetivo, 

enquanto  que  as  comportamentais  consistem em estratégias  de  mudanças  observáveis, 

concretas, como lembretes e recompensas. As intervenções devem ser ajustadas de acordo 

com  a  informação  individualizada,  de  cada  paciente,  suas  características 

sociodemográficas ou a combinação de outras variáveis. Essas intervenções adaptadas e as 

intervenções com múltiplos componentes, tais como fornecimento de um atendimento de 

forma  mais  conveniente  para  o  paciente,  aconselhamento  e  informação  do  paciente, 

manutenção de lembretes frequentes, uso de técnicas de automonitoramento e de reforço e 

terapia familiar, são mais efetivas em influenciar os comportamentos de saúde do que as 

não-adaptadas e as intervenções com apenas um componente (WHO, 2003). 

Fatores associados à adesão medicamentosa

A OMS (WHO, 2003) destaca que existe uma quantidade considerável de dados 

empíricos identificando fatores correlacionados ou preditores de adesão e de não-adesão. 
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As  variáveis  foram  classificadas  como  estáticas  ou  dinâmicas  em  função  de  suas 

características  imutáveis  ou  passíveis  de  serem  modificadas  por  intervenção.  A OMS 

(WHO,  2003)  divide  os  fatores  dinâmicos  em  três  grupos:  comportamentos  dos 

profissionais, fatores dos sistemas de saúde e atributos dos pacientes descritos a seguir. 

Segundo  a  OMS  (WHO,  2003),  os  comportamentos  dos  profissionais  são 

importantes  determinantes  da  adesão  e  se  referem à  forma  como  eles  interagem e  se 

comunicam com os pacientes. Os profissionais prescrevem as medicações, interpretam e 

monitoram  os  resultados  clínicos  e  fornecem  feedback para  os  pacientes.  Estudos 

descritivos encontraram correlação positiva entre a adesão dos pacientes ao tratamento e os 

estilos de comunicação dos profissionais, que envolvem: fornecer informação, conversar 

com  os  pacientes  em  tom  positivo  e  questioná-los  especificamente  sobre  adesão.  Os 

resultados desses estudos mostraram que a clareza do diagnóstico e das orientações de 

tratamento estavam correlacionadas  com a adesão em curto prazo,  mas  não  a  regimes 

terapêuticos  de  longo  prazo  e  ao  tratamento  de  doenças  crônicas.  O acompanhamento 

(follow  up)  também  estava  correlacionado  positivamente  com  a  adesão.  Quando  os 

pacientes  se  viam  como  parceiros  no  processo  de  tratamento  e  estavam  ativamente 

comprometidos  no  processo  de  cuidado,  houve  melhor  comportamento  de  adesão  e 

resultados mais positivos sobre a saúde do paciente.  Um estilo caloroso e empático do 

clínico  também  foi  um  fator  importante  na  adesão.  Os  pacientes  que  estavam  mais 

satisfeitos  com  os  seus  profissionais  e  com  o  regime  terapêutico  seguiram  mais 

cuidadosamente  as  recomendações  do  tratamento.  Esses  achados  indicam  que  os 

profissionais devem buscar uma relação terapêutica com os pacientes que seja baseada na 

parceria  e  na  discussão  das  opções  de  tratamento  com  uma  negociação  do  regime 

terapêutico e discussão clara sobre adesão. Entretanto, existe evidência de que, na prática, 

os  profissionais  fornecem  pouca  informação,  falham  em  motivar  seus  pacientes  e 

vivenciam frustração ao ensinar o paciente para tentar modificar seus comportamentos.

O  segundo  grupo  de  fatores  que  influencia  o  comportamento  de  adesão  dos 

pacientes  se  refere  aos  serviços  e  sistemas  de saúde.  As políticas  e  procedimentos  do 

sistema  de  saúde  controlam  o  acesso  e  a  qualidade  do  sistema.  Algumas  variáveis 

relacionadas aos serviços de saúde incluem a disponibilidade e acessibilidade dos serviços, 

o  apoio  para  a  informação  dos  pacientes,  a  coleta  e  gerenciamento  de  dados,  o 

fornecimento de feedback aos pacientes e aos profissionais de saúde, a disponibilidade de 

serviços comunitários de apoio e o treinamento dos profissionais de saúde. Os sistemas de 

saúde determinam as agendas dos profissionais, a duração dos compromissos e a alocação 
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dos  recursos  financeiros  e  estabelecem  taxas  e  prioridades  organizacionais.  O 

funcionamento do sistema de saúde influencia os comportamentos dos pacientes de várias 

formas.  Por  exemplo,  quando  os  sistemas  determinam a  duração  das  consultas  e  dos 

tratamentos,  os  profissionais  relatam  ter  tempo  insuficiente  para  abordar  as  questões 

referentes à adesão. Quando os sistemas determinam reembolsos e estruturas de taxação e 

não fornecem cobertura financeira adequada para a orientação dos pacientes, eles ameaçam 

ou impedem muitas intervenções focadas na adesão. Alguns sistemas alocam recursos que 

aumentam as demandas sobre os profissionais e, consequentemente, foram associados com 

pior adesão dos pacientes. Os sistemas que possibilitaram a continuidade do tratamento 

com o mesmo profissional tenderam a obter melhor adesão dos pacientes. Os sistemas de 

saúde  que  tinham compartilhamento  dos  dados,  com  acesso  das  informações  para  os 

clínicos e para os profissionais de farmácia, tiveram melhor capacidade de promover a 

adesão.  Os sistemas que estimulavam uma melhor comunicação com os pacientes (por 

exemplo,  por  contatos  telefônicos)  possibilitaram também uma  melhor  adesão  (WHO, 

2003). 

As características dos pacientes constituem o terceiro fator que afeta a adesão e tem 

sido  foco  de  várias  investigações.  Contudo,  algumas  variáveis,  tais  como idade,  sexo, 

escolaridade, ocupação, renda, estado civil, raça, religião, etnia e morar em zona rural ou 

urbana  não  foram conclusivamente  associados  com a  adesão.  De forma semelhante,  a 

busca por traços de personalidade típicos de um paciente aderente também não foi bem-

sucedida.  Com a  exceção  de  transtornos  extremos  de  funcionamento  e  motivação,  as 

variáveis  de  personalidade  não  foram  preditoras  significativas.  Estudos  recentes  com 

pacientes psiquiátricos indicaram que a depressão e a ansiedade foram preditoras da adesão 

às recomendações médicas. Cognições relevantes sobre a doença, percepções de fatores da 

doença e crenças sobre o tratamento tiveram fortes relações com a adesão. Fatores como a 

percepção do paciente a respeito de sua suscetibilidade à doença, à gravidade da doença, 

sua  autoeficácia  e  seu  controle  sobre  os  comportamentos  de  saúde  parecem  ser 

correlacionados  com  a  adesão.  Para  a  adesão  ocorrer,  os  sintomas  devem  ser 

suficientemente  graves  para  criar  a  necessidade  de  uso  da  medicação  e  deve  haver  a 

percepção  pelo  paciente  de  que  o  quadro  seja  solucionável  e  de  que  o  medicamento 

reduzirá os sintomas rapidamente. O conhecimento sobre a doença não foi correlacionado 

com a adesão (WHO, 2003).

Shirakawa (2007)  classifica  os  fatores  que determinam a não-adesão em quatro 

categorias referentes aos componentes do processo terapêutico. Eles podem ser: 1) fatores 



48

ligados ao médico, como a má relação médico/paciente, a aliança terapêutica fraca e falhas 

na  comunicação  e  orientação  sobre  a  posologia;  2)  fatores  ligados  ao  ambiente  do 

indivíduo,  como  a  falta  de  suporte  social,  financeiro  e  familiar;  3)  fatores  ligados  ao 

paciente, como falta de insight, sentimento de desconfiança, déficit cognitivo, extremos de 

idade, comorbidades, abuso de álcool e substâncias, contexto cultural, religião e gênero; e 

4) fatores ligados ao tratamento, como os efeitos adversos das medicações, uma posologia 

complexa, um custo elevado do tratamento, a necessidade de uso contínuo da medicação e 

o uso simultâneo de muitos medicamentos diferentes na chamada polifarmácia. 

Buckley  et  al.  (2009)  apresentaram  uma  classificação  muito  semelhante  à  de 

Shirakawa  (2007).  Esses  autores  organizaram  os  fatores  associados  à  não-adesão  ao 

medicamento  em  quatro  classes:  1)  fatores  relacionados  ao  paciente,  2)  fatores 

relacionados ao clínico, 3) fatores relacionados ao medicamento e 4) fatores ambientais. 

Na primeira  categoria,  a  não-adesão está  associada com: a  falta  de  insight,  as  crenças 

pessoais  e  culturais  sobre  a  doença,  alguns  tipos  de  sintomas  (ex.:  delírios  de 

envenenamento, déficit de memória, depressão, abulia e apatia), a gravidade da doença, a 

presença de comorbidade de abuso de substâncias, a falta de percepção de benefícios do 

tratamento,  a  percepção de que o tratamento tem custo  muito  elevado,  as  preferências 

pessoais  contrárias  à  terapia  e  a  falta  de  motivação  para  o  tratamento.  Na  segunda 

categoria, fatores relacionados ao clínico, as variáveis associadas com uma melhor adesão 

são: uma boa aliança terapêutica entre paciente e clínico, na qual o paciente sinta que o 

clínico entende sua situação e que ele tem genuíno interesse em sua melhora. Os pacientes 

que  não têm confiança  nos  seus  médicos  ou têm incerteza sobre sua competência  são 

menos propensos a aderir. Pacientes paranoicos ou com delírios específicos sobre o médico 

são notadamente pouco aderentes. Outro fator que influencia a adesão são as percepções e 

crenças  do  clínico  sobre  as  medicações,  que  podem facilitar  ou  diminuir  a  adesão  do 

paciente.  Na  terceira  categoria,  fatores  relacionados  aos  medicamentos,  as  seguintes 

variáveis  estão  associados  à  adesão  ao  tratamento  medicamentoso:  a  eficácia  do 

medicamento, seus efeitos colaterais, a via de administração da medicação, a polifarmácia 

(uso de muitos tipos de medicamentos) e o custo financeiro das medicações. Finalmente, 

na última categoria, fatores ambientais, foram relacionados com a adesão fatores como: o 

apoio e crenças da família do paciente, o acesso ao tratamento, questões referentes aos 

planos de saúde e a influência da internet e da publicidade. 

Leo,  Jassal  e  Bakhai  (2005)  dividiram  os  fatores  que  influenciam  a  adesão  à 

medicação  em  seis  classes:  1)  fatores  relacionados  com  os  medicamentos,  2)  fatores 
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relacionados  com  a  doença,  3)  fatores  relacionados  com  os  pacientes,  4)  fatores 

relacionados com os médicos, 5) fatores relacionados com a relação paciente/médico e 6) 

fatores sociais e ambientais. Na primeira categoria, os autores destacaram que as múltiplas 

doses  de  medicamentos,  os  regimes  de  tratamento  complexos,  a  longa  duração  do 

tratamento,  a  palatabilidade  das  medicações,  os  efeitos  adversos  das  medicações  e  os 

custos e a acessibilidade aos fármacos podem interferir na adesão aos medicamentos. Na 

segunda categoria (fatores relacionados à doença), foram destacadas as seguintes variáveis 

relacionadas com a não-adesão: o prejuízo cognitivo, o déficit volitivo, os prejuízos de 

atenção e  memória,  a  desesperança proveniente  de depressão,  a  preferência  pelas  boas 

sensações decorrentes da euforia que ocorre na fase de mania, as alterações de raciocínio 

ocorridas durante a psicose e o abuso e a dependência de substâncias. Entre os fatores 

relacionados com o paciente (terceira  categoria),  foram descritas as seguintes variáveis 

associadas  com  a  não-adesão:  a  negação  da  doença;  as  crenças  sobre  a  doença  e  o 

tratamento; as atitudes em relação ao tratamento; a avaliação subjetiva da efetividade do 

medicamento e da importância do tratamento; o estigma relacionado a tomar a medicação; 

o conhecimento da gravidade dos sintomas, do risco de recaída e das sequelas a longo 

prazo; uma expectativa negativa em relação ao tratamento; e uma história prévia de não-

adesão e algumas características de personalidade, como, em pacientes paranoicos, a ideia 

de que a medicação exerce controle sobre a mente e, em pacientes passivo-agressivos, o 

desejo  de  criar  sensação  de  futilidade  e  ineficácia  nos  médicos.  A quarta  categoria, 

relacionada com o médico, envolve as variáveis referentes à inadequada informação sobre 

o  diagnóstico,  o  plano  de  tratamento  e  medicamentos  por  parte  do  médico;  o  uso  de 

medicamentos  em doses  abaixo  da  necessária;  a  interrupção  precoce  do  tratamento;  o 

acompanhamento  inadequado  da  resposta  do  tratamento  do  paciente;  e  as  crenças  do 

médico em relação à eficácia da medicação.  Os fatores ligados com a relação médico-

paciente (quinta categoria), que favorecem a não-adesão ao medicamento, são: uma aliança 

terapêutica fraca, um estilo de comunicação e interação do médico que não satisfaça o 

paciente, a oposição do paciente ao tratamento, a falta de tolerância do médico em relação 

à expressão de emoções desagradáveis do paciente e o uso pelo paciente da não-adesão 

como forma de manter a relação com o médico. Além disso, a percepção por parte do 

paciente de que o médico está realmente interessado em seu bem-estar e que está disposto 

a devotar seu tempo para a consulta constitui uma variável que favorece a adesão. Na sexta 

categoria (fatores ambientais e sociais), os fatores associados com a não-adesão são: a falta 

de rede de apoio,  morar  sozinho,  viver  em condição de sem teto,  recursos  financeiros 
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limitados, falta de acesso ao tratamento e ao seguimento clínico, falta de percepção dos 

familiares sobre a importância do tratamento e a percepção de que a adesão ao tratamento 

modificaria a rede de apoio social. 

Lacro et al. (2002), em um artigo de revisão, destacaram que os fatores associados 

de forma mais consistente com a não-adesão aos medicamentos antipsicóticos eram: falta 

de  insight, atitude negativa em relação à medicação, uma história de não-adesão prévia, 

comorbidade de abuso de substâncias, duração curta da doença, plano de alta ou ambiente 

pós-alta  inadequados e  aliança  terapêutica  fraca.  Os  autores  identificaram os  seguintes 

fatores que não foram preditores consistentes de não-adesão: idade,  sexo,  etnia,  estado 

civil,  gravidade  dos  efeitos  colaterais  das  medicações,  dose  elevada  de  antipsicótico, 

presença de sintomas de transtornos de humor, forma de administração do medicamento e 

envolvimento familiar. A associação do tipo de medicação com a adesão foi inconclusiva. 

O’Donnell et al. (2003) encontraram, após análise de dados por meio de modelo de 

regressão logística, que os pacientes do sexo feminino e os que possuíam um cuidador 

envolvido em seu tratamento tiveram melhor adesão ao medicamento avaliada um ano 

após o início do estudo. Além disso, foram também fatores preditores de melhor adesão os 

escores de pré-teste mais elevados em uma medida de adesão e de atitude favorável em 

relação  ao  medicamento.  Por  outro  lado,  a  sintomatologia,  o  insight e  a  inteligência, 

estimada por um teste de leitura, não foram preditores da adesão após um ano de estudo. 

Janssen et al. (2006), em estudo conduzido na Alemanha com uma amostra de 670 

pacientes psiquiátricos internados, encontraram os seguintes fatores associados com boa 

adesão  aos  medicamentos  medida  na  época  da  alta  hospitalar:  a  internação  ter  sido 

voluntária, a ausência de história de comportamento agressivo do paciente, ter frequentado 

uma escola, morar de forma independente em uma residência particular, ter um trabalho 

em situação competitiva, não possuir transtorno de substância comórbido, ter apresentado 

menos  sintomas  negativos  e  menos  sintomas  paranoides/beligerantes  na  admissão,  ter 

recebido  sessões  de  psicoeducação  durante  a  internação  e  ter  recebido  prescrição  de 

medicação antipsicótica de forma oral na alta (em contraste com medicação de depósito). 

Não houve associação significativa da medida de adesão ao medicamento com as seguintes 

variáveis: sexo, diagnóstico primário, estar na primeira admissão ou já ter sido internado 

várias  vezes,  duração  da  doença,  número  de  hospitalizações  psiquiátricas  prévias,  ter 

apresentado efeitos colaterais neurológicos na admissão, ter apresentado efeito colateral 

extrapiramidal  durante  a  internação,  tipo  e  dose  da  medicação  antipsicótica  prescrita 

inicialmente e forma de administração do antipsicótico na admissão (oral x intramuscular). 
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Em um estudo conduzido em Taiwan com 76 pacientes com esquizofrenia tratados 

em regime ambulatorial com um único medicamento antipsicótico, Huang, Cheng, Lai e 

Hsieh  (2009)  encontraram,  em  análise  de  dados  por  modelo  de  regressão,  que  a 

escolaridade maior que nove anos foi um fator preditor da adesão ao medicamento. Os 

autores relataram variáveis que não foram preditoras de adesão: idade, sexo, estado civil, 

ter religião, possuir uma melhor condição clínica, ter comorbidades, não ter apoio social, 

apresentar  mais  de  duas  manifestações  de  efeitos  colaterais  dos  medicamentos  e  usar 

antipsicótico de segunda geração.

Silva,  Lovisi,  Verdolin  e  Cavalcanti  (2012),  em  uma  revisão  sistemática  da 

literatura,  encontraram  que  a  falta  de  insight,  um  fraco  apoio  social,  morar  na  rua, 

apresentar comportamento violento, a comorbidade com o uso de substâncias psicoativas, 

apresentar  efeitos  colaterais  da medicação e  ter  história  de tentativa prévia  de suicídio 

estavam associados com a não-adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes com 

doenças do espectro da esquizofrenia. 

Avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso

Os métodos de mensurar a adesão aos medicamentos são divididos em métodos 

diretos e indiretos (Buckley et al., 2009; Jónsdóttir et al., 2010). Cada método tem suas 

vantagens  e  desvantagens  e  nenhum  deles  confirma,  de  forma  conclusiva,  o 

comportamento de ingestão da medicação (Thompson et al., 2000, Buckley et al., 2009; 

Jónsdóttir et al., 2010). Os métodos diretos são descritos como mais confiáveis do que os 

indiretos (Farmer, 1999; Buckley et al., 2009; Jónsdóttir et al., 2010). 

Os métodos diretos consistem na observação direta do paciente, na medida da droga 

no sangue ou urina e na medida de algum marcador biológico. Os métodos indiretos são os 

autorrelatos  dos  pacientes,  o  uso  de  diários  feitos  pelos  pacientes  sobre  a  ingestão  da 

medicação,  as  escalas  de  adesão,  a  contagem de  comprimidos,  o  uso  de  registro  das 

prescrições/fornecimento de medicações e os monitores eletrônicos de medicação (Farmer, 

1999; Buckley et al., 2009). A seguir, serão descritas algumas peculiaridades de cada um.

Dentre os métodos diretos de medição, a observação direta dos pacientes tem as 

vantagens  de ser  bem acurada  e  não-invasiva.  Entretanto,  essa técnica  não  confirma a 

ingestão do medicamento e é pouco prática.  As medidas das medicações no sangue ou 

urina  e  o  uso  de  outros  marcadores  biológicos  fornecem  informações  objetivas  e 

quantitativas. Porém, essa técnica apresenta as seguintes desvantagens: os valores podem 
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ser  afetados  por  características  individuais  de  farmacocinética  dos  pacientes  (como  o 

organismo do paciente absorve,  metaboliza e excreta a medicação),  são métodos caros, 

invasivos, não disponíveis para todas as medicações e confirmam apenas o uso recente (no 

caso das medidas em sangue e urina). 

Dentre os métodos indiretos, o autorrelato dos pacientes tem as vantagens de ser um 

método  comum,  barato,  não-invasivo,  rápido  e  simples.  Todavia,  ele  apresenta  as 

desvantagens de ser potencialmente influenciado pelo entrevistador, ser menos estável no 

tempo e ser mais passível de viés de memória e de viés de relato.  O uso de diário de 

pacientes tem as mesmas vantagens e desvantagens do método de autorrelato; contudo, é 

menos influenciado por problemas de memória,  pela  influência do entrevistador  e pela 

inconsistência  temporal.  A contagem  dos  comprimidos  e  a  avaliação  de  registros  de 

prescrições/fornecimento de medicações têm as vantagens de serem de fácil realização, 

baratos,  não-invasivos,  fornecerem  dados  objetivos  e  quantitativos,  porém  tendem  a 

superestimar  a  adesão,  pois  não  garantem que os  comprimidos  tenham sido  realmente 

ingeridos pelos pacientes. A monitoração eletrônica da medicação também fornece dados 

objetivos,  quantitativos  e  precisos,  não  é  invasiva  e  fornece  informação  a  respeito  do 

horário das medicações; contudo, é um método caro, pouco conveniente e não confirma 

que o paciente tenha realmente ingerido o comprimido. A aplicação de escalas de adesão 

aos medicamentos é um método de fácil e rápida aplicação, barato, não-invasivo, possui 

qualidades psicométricas bem estabelecidas; contudo, pode precisar de um entrevistador 

treinado e é influenciado por viés de relato e memória (Buckley et al., 2009). 

Thompson  et  al.  (2000)  consideraram  que  a  aplicação  de  escalas  de  medida 

apresentava  várias  vantagens  práticas,  como  possuir  uma  relação  custo-benefício 

favorável, demandar pouco tempo para aplicação, ser de fácil execução e ter baixo custo. 

Dessa forma, esse método para mensurar a adesão foi o escolhido no presente trabalho. A 

opção  de  adaptar  um  instrumento  já  existente  e  não  de  desenvolver  um  instrumento 

específico  para  o  contexto  do Brasil  foi  escolhido  porque permite  a  comparação entre 

estudos brasileiros e internacionais (Vallerand, 1989). 

Segundo  a  recomendação  da  OMS (2001)  e  de  Vallerand  (1989),  não  se  deve 

importar um instrumento ou método de pesquisa de um país para outro sem a realização 

prévia de sua adaptação transcultural para o país onde será conduzida a pesquisa. Dessa 

forma, garante-se a equivalência entre o instrumento original e o adaptado. A equivalência 

entre  os  instrumentos  possibilita  comparações  válidas  entre  os  resultados  de  pesquisas 

internacionais,  entre  resultados  de  grupos  diferentes  em  um  mesmo  país  e  melhor 
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compreensão das semelhanças e diferenças no manejo dos transtornos psiquiátricos em 

diferentes culturas (OMS, 2001). 

Escalas de medida de adesão medicamentosa

Tal  como  apontado  na  introdução  deste  trabalho,  as  sete  escalas  de  avaliação 

encontradas  na  literatura  foram:  o  Inventário  de  Atitudes  com Drogas  (Drug  Attitude 

Inventory  –  DAI),  a  Escala  de  Influências  Medicamentosas  (Rating  Of  Medication 

Influences – ROMI), a Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT), a Escala de Adesão 

Medicamentosa  (Medication  Adherence  Rating  Scale  –  MARS),  a  Avaliação  Breve  de 

Influências e Crenças sobre Medicações (Brief Evaluation of Medication Influences and 

Beliefs  –  BEMIB),  a  Atitudes  em  relação  ao  tratamento  com  neuroléptico  (Attitudes 

towards  Neuroleptic  Treatment  –  ANT) e  a  Escala  Breve  de  Adesão  (Brief  Adherence 

Rating Scale – BARS). A seguir, essas escalas de medida de adesão serão descritas. 

 A escala DAI (Hogan et al., 1983) foi desenvolvida a partir de estudo exploratório 

das crenças subjetivas e atitudes em relação aos medicamentos antipsicóticos de pacientes 

psiquiátricos internados. Trata-se de um instrumento de autopreenchimento, composto por 

30 itens, com alternativas de respostas dicotômicas (sim ou não). Foi criada com o objetivo 

de medir a atitude e as crenças do paciente com esquizofrenia em relação à sua medicação 

antipsicótica.  No estudo original,  com 150 pacientes  com esquizofrenia  (Hogan et  al., 

1983),  a  fidedignidade  da  escala  foi  considerada  adequada  tanto  no  que  se  refere  à 

consistência interna, avaliada pelo coeficiente de  Kuder Richardson  20 (0,93;  p < 0,01), 

quanto pela estabilidade temporal, avaliada pelo coeficiente de correlação dos escores do 

teste  e  do  reteste  (r =  0,82)  de  um subgrupo de  27  pacientes  em intervalo  de  quatro 

semanas.  A análise  fatorial  indicou  haver  sete  subescalas  ou  fatores,  a  saber:  Fator  I, 

chamado de “Sentimentos  subjetivos  positivos  que o paciente  atribui  ao neuroléptico”, 

responsável por 59,8% da variância dos dados; Fator II, “Sentimentos negativos de disforia 

que o paciente atribui ao neuroléptico”, responsável por 11,7% da variância. Esses dois 

fatores, que são as experiências subjetivas do paciente em relação à medicação, apesar de 

representaram apenas  metade  dos  itens,  foram responsáveis  por  quase  três  quartos  da 

variância total. Os outros fatores são: Fator III: “Modelo de saúde do paciente”; Fatores IV 

e V: “Atitude do paciente em relação ao lócus de controle na tomada de medicação”, se 

esse controle é determinado pelo médico (Fator IV) ou pelo próprio paciente (Fator V); 

Fator VI: “Crença do paciente no efeito do neuroléptico em evitar recaída” e Fator VII: 
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“Preocupações com potenciais efeitos tóxicos”. 

A escala MAT (Carvalho et al.,  2010) é resultado da adaptação da escala  MAQ 

(Medication Adherence Questionnaire) de Morisky, Green e Levine (1986). A MAT foi 

adaptada  para  o  contexto  brasileiro,  porém  com  o  objetivo  de  avaliar  a  adesão  ao 

tratamento específico com anticoagulantes orais. Ela possui sete itens com seis alternativas 

de  resposta  do  tipo  Likert:  sempre,  quase  sempre,  com  frequência,  algumas  vezes, 

raramente e nunca. Essa adaptação foi derivada da versão portuguesa da MAQ. A versão 

portuguesa, também chamada de MAT (Delgado & Lima, 2001), é uma escala de sete itens 

com alternativas do tipo Likert, contendo seis opções de resposta: sempre, quase sempre, 

com frequência, por vezes, raramente e nunca. Esses autores citaram os trabalhos de Shea, 

Misra,  Erlich,  Field  e  Francis  (1992),  Brooks  et  al.  (1994)  e  Ramalhinho (1994)  para 

decidir pelo uso de uma escala MAQ expandida para sete itens, já que a MAQ original de 

Morisky et al. (1986) tinha apenas quatro. Delgado e Lima (2001) aplicaram uma versão da 

escala com alternativas dicotômicas em 81 sujeitos e uma outra versão da escala com seis 

alternativas  do  tipo  Likert  em 86 sujeitos.  Posteriormente,  analisaram as  consistências 

internas dessas versões e optaram pela segunda versão.  Porém, segundo Buckley et  al. 

(2009),  pode-se  utilizar  uma  versão  com quatro  itens  para  a  avaliação  da  adesão  aos 

medicamentos psiquiátricos. A escala MAQ original foi criada para avaliação de adesão ao 

tratamento  com medicação  anti-hipertensiva.  Ela  tem quatro  itens  com alternativas  de 

resposta do tipo dicotômicas (sim e não)  e foi  validada para pacientes  hipertensos.  Os 

quatro itens da escala  MAQ original (Morisky et al., 1986) também serviram como base 

para a escala MARS, objeto do presente estudo e melhor descrita na seção do Método sobre 

instrumentos de medida. 

A escala  ROMI foi desenvolvida por Weiden et al. (1994). Há uma versão para o 

português do Brasil, feita por Rosa e Marcolin (2000), porém foi realizada apenas uma 

tradução  pelos  autores,  não  tendo  sido  realizado  os  procedimentos  de  adaptação 

transcultural da escala, que garantiria as equivalências entre o instrumento original e sua 

versão.  A escala  ROMI tem  duas  partes:  uma  entrevista  semiestruturada,  com  cinco 

questões abertas, e uma entrevista estruturada, com duas questões abertas e 20 questões 

fechadas. A questão 20 se refere apenas a pacientes internados. As questões fechadas estão 

em uma escala de medida composta de 20 itens, com três alternativas de resposta do tipo 

Likert.  Ela  foi  desenvolvida  para  avaliar  os  fatores  que  influenciam  a  adesão  ao 

neuroléptico,  tal  como percebidos  pelo  paciente,  particularmente  as  suas  preocupações 

acerca  da  manutenção  dos  neurolépticos.  Entretanto,  essa  escala  não  mede  o 
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comportamento de adesão propriamente dito. No estudo original, de 1994, a consistência 

interna foi avaliada pelo coeficiente Alfa de Cronbach na admissão e um mês após a alta. 

Os valores de alfa obtidos para os itens que avaliam as razões para a adesão (1 a 9) foram 

de 0,57 e 0,41, respectivamente, na admissão e um mês após a alta. Os valores obtidos para 

os itens que avaliam a não-adesão (itens 10 a 20) foram 0,55 e 0,54, respectivamente, na 

admissão e um mês após a alta (Weiden et al., 1994).

A escala ANT (Kampman et al., 2000) é composta de 12 itens, cada um com uma 

questão e  11 alternativas  de resposta  graduadas  de 0 a  100 em uma Escala  Analógica 

Visual. Os itens envolvem as crenças e atitudes em relação às medicações neurolépticas, 

mas  não  avaliam  especificamente  o  comportamento  de  adesão.  O  estudo  de 

desenvolvimento desse instrumento incluiu a comparação dessa escala com a escala DAI-

10 (uma versão reduzida com dez questões da  DAI), com a avaliação da adesão relatada 

pelos próprios pacientes e com a avaliação dos clínicos assistentes. Entretanto, não houve 

comparação  com  marcadores  biológicos  de  adesão.  A escala  apresentou  estabilidade 

temporal moderada, avaliada pela correlação entre os escores de cada um dos itens do teste 

e do reteste, medidos em intervalo de uma a duas semanas, com valores de correlação de 

Spearman (rs) de, respectivamente, 0,691; 0,604; 0,816; 0,595; 0,700; 0,594; 0,572; 0,729; 

0,770; 0,435; 0,417; 0,412. A consistência interna foi estimada por meio do coeficiente 

Alfa de Cronbach, cujo valor foi de 0,79. O coeficiente de correlação de Spearman obtido 

entre  os  escores  da  ANT e  os  escores  da  DAI-10 foi  de 0,76.  Na análise  fatorial,  três 

diferentes  fatores  foram  identificados:  1)  expectativas  do  paciente  com  relação  à 

medicação e sentimentos subjetivos durante o uso de medicação, 2) atitudes gerais e 3) 

insight.  Esses  fatores  explicaram  34,6%,  14,9%  e  10,3%  da  variância  dos  dados, 

respectivamente. 

A escala  BEMIB (Dolder et al., 2004) é um instrumento com oito questões, com 

cinco  alternativas  de  respostas  do  tipo  Likert,  que  visam a  identificar  pacientes  não-

aderentes à medicação psicotrópica. A consistência interna foi avaliada com o coeficiente 

Alfa de Cronbach, cujo valor obtido foi de 0,63. A estabilidade temporal foi avaliada pela 

correlação entre os escores obtidos no teste e no reteste, com intervalo de, pelo menos, uma 

semana. O valor do coeficiente de correlação de Spearman obtido foi de 0,86 (p < 0,001). 

Os resultados obtidos com essa escala foram comparados com os da escala DAI e com um 

índice obtido a partir dos registros de fornecimento de medicamentos (Cumulative Mean 

Gap Ratio – CMGR) por meio do coeficiente de correlação de Spearman. Os escores da 

BEMIB se correlacionaram significativamente com os escores da  DAI (0,55;  p < 0,001), 
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mas não com o índice  CMGR (- 0,21;  p = 0,11). A análise fatorial indicou três fatores 

responsáveis por 66,3% da variância total: 1) insight sobre os benefícios da medicação, 2) 

barreiras externas e 3) barreiras internas.

A escala BARS foi desenvolvida por Byerly et al. (2008). Possui três questões com 

alternativas  de  respostas  variáveis  dispostas  em uma  escala  analógica,  que  avaliam o 

comportamento  de  aderência  ao  medicamento  psicotrópico.  A consistência  interna  foi 

avaliada pelo coeficiente Alfa de Cronbach, cujo valor obtido foi de 0,92. A estabilidade 

temporal foi avaliada pela correlação de Spearman entre os escores obtidos em medidas 

repetidas da escala aplicada em vários meses. Os valores obtidos variaram de 0,46 a 0,86. 

Na análise de regressão linear e de correlação de Spearman, demonstrou-se uma relação 

significativa e inversa entre os escores da  BARS e os escores de gravidade de sintomas 

medidos pela PANSS (β = - 0,40; p < 0,0001; rs = - 0,39; p = 0,002). A análise de regressão 

linear e a correlação de postos de Spearman revelaram uma relação significativa entre os 

escores da BARS e as medidas de monitoração eletrônica (β = 0,98; rs = 0,59; p < 0,0001).

A  MARS  (Thompson et  al.,  2000) é uma escala  de autopreenchimento com dez 

itens, que avalia o grau de adesão ao tratamento psicotrópico e a atitude em relação à 

medicação. Ela foi escolhida para ser objeto do presente estudo e será descrita com mais 

detalhes na seção sobre o método. Esse instrumento passará por um cuidadoso processo de 

adaptação transcultural no presente trabalho.  

Não há um método padrão-ouro para determinar se o paciente é aderente ou não ao 

tratamento. A avaliação subjetiva de um profissional sobre a adesão do paciente não é uma 

medida confiável e a medida direta dos níveis de medicações em líquidos corporais possui 

limitação temporal, pois reflete o uso do medicamento a curto prazo. A existência de um 

padrão-ouro serviria  para determinar  um ponto de corte  na escala,  ou seja,  o  valor  do 

escore  mínimo,  acima do qual  os  pacientes  seriam aderentes,  uma vez  que  esse  valor 

coincidisse com o padrão-ouro da adesão. Assim, as escalas de adesão fornecem apenas a 

informação referente ao grau de adesão ao tratamento.

Adaptação Transcultural de Instrumentos de Medida

O processo  de  adaptação  transcultural  engloba  os  procedimentos  metodológicos 

necessários para a utilização de um instrumento de medida de uma cultura em outra, com o 

objetivo de assegurar que haja equivalência entre o instrumento original e aquele adaptado 

(Reichenheim  &  Moraes,  2007;  Avanci,  Assis,  Santos,  &  Oliveira,  2007;  Guillemin, 
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Bombardier,  &  Beaton,  1993). Segundo  Guillemin  et  al.  (1993),  a  maioria  dos 

instrumentos de medida foi desenvolvida para uso exclusivo em países de língua inglesa. 

Desse modo, ao se fazer pesquisa em outros países, houve necessidade de se criarem ou 

adaptarem medidas para esse novo contexto. Os autores apresentaram duas opções para o 

caso de não existir um instrumento de medida no próprio idioma de um país: desenvolver 

um novo instrumento para a cultura-alvo ou adaptar uma medida existente em outro país. 

Essa  segunda  alternativa  tem  a  vantagem  de  fornecer  uma  medida  equivalente  e 

padronizada  para  uso  em  diferentes  contextos  e  culturas,  permitindo  maior 

comparabilidade  entre  os  estudos.  Além disso,  o  processo de adaptação  transcultural  é 

menos oneroso do que elaborar uma nova medida (Guillemin et al., 1993). 

Segundo  Herdman  et  al.  (1997)  e  Reichenheim  e  Moraes  (2007),  o  uso  de 

instrumentos de medida em culturas diferentes se fundamenta em conceitos derivados de 

quatro tipos de abordagens, denominadas ingênua, relativista, absolutista e universalista. A 

primeira  perspectiva,  “ingênua”  ou  naïve,  considera  que  basta  apenas  uma  simples  e 

informal tradução do instrumento original para a cultura-alvo. A maior desvantagem dessa 

abordagem é que a comparação entre os estudos pode ficar comprometida pelo uso de um 

instrumento,  cuja equivalência  não foi  assegurada.  A segunda perspectiva,  “relativista”, 

considera que somente os instrumentos concebidos localmente devem ser utilizados, não 

havendo possibilidade do uso de instrumentos adaptados a partir de diferentes culturas. 

Com essa perspectiva, o conhecimento científico se torna mais restrito, pois, não havendo 

instrumentos  de  medida  equivalentes,  a  comparação  entre  os  resultados  dos  estudos 

realizados em diferentes culturas fica inviável. Além disso, quando não há instrumento na 

língua ou cultura local,  a pesquisa se torna mais difícil,  uma vez que se deve criar um 

instrumento  específico  antes  do  estudo  principal.  A terceira  perspectiva,  “absolutista”, 

considera que a cultura não influencia os construtos medidos. Enfatiza, pois, o processo 

linguístico de tradução e retradução sem se preocupar com a adaptação transcultural. Nessa 

perspectiva,  não  se  avalia  a  equivalência  transcultural  do  instrumento.  A  última 

perspectiva,  “universalista”,  propõe  uma  metodologia  própria  para  estabelecer  a 

equivalência de um instrumento de uma cultura para outra. Ela não assume, a priori, que 

os construtos sejam os mesmos em diferentes culturas. Herdman et al. (1997) sugerem que 

a  abordagem  “universalista”  seria  a  mais  adequada  para  as  pesquisas  envolvendo 

instrumentos  de  medida  de  qualidade  de  vida  relacionados  com  saúde.  Esses  autores 

afirmaram  que  a  abordagem  “absolutista”  só  deveria  ser  usada  quando  houvesse 

fundamentação teórica para se supor que o construto não variasse entre as culturas, quando 
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houvesse  evidências  empíricas  que  apoiassem  esse  pressuposto  teórico  e  quando  não 

houvesse evidência contra esse entendimento. 

Na abordagem “universalista”,  existe a necessidade de se avaliar  a equivalência 

entre o instrumento original e o adaptado. Herdman et al. (1997) destacaram que, nessa 

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

diferentes e, consequentemente, é necessário estabelecer se o construto existe nas culturas 

e se ele é interpretado de forma semelhante e, caso seja, em qual grau de similaridade. 

Beaton, Bombardier, Guillemin e Ferraz (2000) e Guillemin et al. (1993) descrevem quatro 

tipos de equivalência: conceitual, semântica, de experiências “experiential” e idiomática. 

Esses conceitos serão apresentados mais adiante. 

Equivalência conceitual. A sua avaliação envolve a exploração do construto de 

interesse  e  dos  pesos  de  seus  diferentes  componentes  e  a  comparação  entre  essas 

características no local de origem e no local-alvo. Deve-se avaliar a equivalência entre o 

construto na cultura original e o construto na cultura-alvo e a pertinência dos itens quanto à 

captura da correspondência do construto nas duas culturas. Algumas vezes, uma mesma 

palavra pode fazer referência a dois construtos diferentes em culturas diferentes. Mesmo 

que  os  termos  possuam equivalência  semântica,  eles  podem não  possuir  equivalência 

conceitual. Por exemplo, em uma dada cultura, os conceitos de irmão e  primo podem se 

referir apenas aos parentes consanguíneos de primeiro e segundo graus, respectivamente. 

Entretanto, em outra cultura, esses termos podem também se referir a relações ampliadas, 

fora do contexto familiar (Guillemin et al., 1993).

Equivalência semântica. Representa a capacidade de transferência de sentido dos 

conceitos  contidos  no  instrumento  original  para  a  versão  adaptada,  ou  seja,  a 

correspondência de significado das palavras entre as versões do instrumento de medida em 

duas línguas diferentes. A equivalência semântica se refere à adequação da tradução e a sua 

verificação busca assegurar que o instrumento alcance efeitos similares em respondentes 

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

idiomas (Avanci et al., 2007). Os avaliadores das versões da escala devem perguntar se as 

palavras, nas duas versões, significam a mesma coisa, se existem múltiplos significados 

para um mesmo item e se há dificuldades gramaticais na tradução. Por exemplo, algumas 

palavras,  como  feliz,  têm  significados  sutilmente  diferentes,  dependendo  do  contexto 

cultural. Outro exemplo ocorre na pergunta: Are you able to bend?, que, literalmente, seria 

Você consegue se dobrar/flexionar?. O vocábulo bend não especifica a qual parte do corpo 

a questão se refere. Nesse caso, termos mais específicos podem ser necessários de acordo 
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com a localização da ação. Se a pergunta se refere a flexionar os braços, deve-se usar a 

palavra flex e, se se refere ao joelho, deve-se usar a palavra squat. Essas diferenças devem 

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

Equivalência idiomática.  Refere-se a características intrínsecas dos idiomas e a 

sua  verificação  visa  a  garantir  que  as  expressões  formuladas  nos  instrumentos  sejam 

equivalentes  nas  duas  versões:  original  e  adaptada.  Algumas  formas  coloquiais  ou 

idiomáticas são difíceis de traduzir. Por exemplo, a tradução literal da expressão  feeling 

downhearted  and  blue,  seria  coração  baixo e  azul,  mas,  na  verdade,  essa  expressão 

significa sentir um aperto no peito e sentir-se  triste,  amuado,  cabisbaixo. A avaliação da 

equivalência idiomática procura assegurar que haja uma correspondência entre a expressão 

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

cultura-alvo.  Por exemplo,  a expressão idiomática  I  am feeling on the edge, que seria, 

literalmente,  eu me sinto na borda, pode ser traduzida com expressões semelhantes a  eu 

estou com os nervos por fora da pele, em italiano; eu me sinto nervoso, tenso, em francês; 

eu estou com medo, em árabe (Guillemin et al., 1993) ou eu estou com os nervos à flor da 

pele, em português.

Equivalência de experiências “experiental”. Os itens do instrumento refletem a 

experiência do cotidiano dos indivíduos. Porém, frequentemente, em diferentes países ou 

culturas,  uma  tarefa,  experiência  ou  objeto  pode  não  existir  ou  não  ser  traduzível.  A 

equivalência de experiências exige que as situações retratadas nos itens da versão original 

correspondam às  vivenciadas  na cultura-alvo.  Caso não haja um item,  na cultura-alvo, 

correspondente à situação descrita na cultura original, deve-se buscar, na cultura-alvo, uma 

ação ou intenção similar para substituir o item original. Por exemplo, ao se fazer a tradução 

da pergunta do you have difficulty eating with a fork? (você tem dificuldade em comer com 

um garfo?) para o japonês, deve-se buscar um item que corresponda ao original, como o 

palito japonês hashi, pois, no Japão, não se usa cotidianamente o garfo. Um outro exemplo 

pode ser a tradução de um item que se refere ao uso de carro próprio, para um contexto 

cultural  mais  pobre,  no  qual  poucas  pessoas  possuam veículo,  e  pode-se  substituir  os 

termos pelo uso de transporte público (Guillemin et al., 1993).

Equivalência operacional. Herdman, Fox-Rushby e Badia (1998) acrescentaram, 

ainda, o conceito de equivalência operacional. Ela se refere à correspondência quanto às 

formas de aplicação do instrumento na população de origem e na população-alvo. Nessa 

equivalência,  são  avaliados  os  fatores  operacionais  do  instrumento,  a  pertinência  e  a 

adequação do veículo, a apresentação do questionário, o formato das questões, o modo de 
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aplicação, os tipos de alternativas, e a forma de mensuração das respostas. A equivalência 

operacional seria atingida quando esses elementos não influenciassem os resultados. Esses 

autores  destacaram  que  diferentes  níveis  de  escolaridade  afetariam  a  capacidade  de 

responder a formulários de autopreenchimento. Os pesquisadores devem estar atentos às 

diferentes formas de lidar com pessoas diferentes. Por exemplo, em certos locais, pode ser 

impertinente que um pesquisador jovem faça certas perguntas para sujeitos mais velhos e 

vice-versa. Os formatos dos questionários, se com respostas do tipo sim ou não, do tipo 

Likert,  com  escalas  de  analogia  visual,  com  uso  de  comparações,  analogias,  tabelas, 

exemplos ancorados, podem se apresentar mais ou menos adequados para o contexto-alvo. 

A escolha do melhor método pode demandar que o pesquisador tenha uma noção prévia a 

respeito  da  viabilidade  de  diferentes  técnicas.  Os  dados  antropológicos  e  sociológicos 

sobre as normas culturais e de como se deve realizar certas perguntas poderiam auxiliar na 

escolha da melhor forma de se obterem as informações de interesse. Os tópicos envolvendo 

tempo foram considerados particularmente capciosos, já que diferentes pessoas têm noções 

de tempo diferentes. Herdman et al. (1998) relataram que, na Espanha, cerca de 50% das 

pessoas interpretavam erroneamente a expressão  na última semana como sendo a última 

semana do calendário, da segunda-feira ou domingo imediatamente anterior até o dia da 

pergunta, e não como os sete dias anteriores à pergunta. 

Na avaliação da equivalência operacional, poderia haver três resultados 1) o mesmo 

método pode ser usado, com a mesma forma de administração do instrumento, as mesmas 

alternativas e pontuações, o mesmo layout, as mesmas descrições de tempo etc.; 2) alguns 

aspectos  da operacionalização  devem ser  diferentes  ou 3)  é  impossível  de se  atingir  a 

equivalência operacional. No caso de se concluir que a operacionalização do instrumento 

deve ser parcialmente alterada, Herdman et al. (1998) sugeriram que se reveja a literatura 

disponível  para  se  assegurar  que  os  diferentes  métodos  empregados  nos  instrumentos 

produzam resultados comparáveis. Beaton et al. (2000) também destacam a importância de 

se  avaliarem  essas  características  e  recomenda  que  se  garanta  que  a  escala  seja 

compreensível  para  um  indivíduo  de  12  anos  ou  o  correspondente  a  seis  anos  de 

escolaridade. 

Procedimentos de Adaptação Transcultural

Segundo Guillemin et al. (1993), há cinco cenários para o processo de adaptação 

transcultural de um instrumento de medida. As opções vão desde o cenário 1, no qual o 
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instrumento será aplicado em um local que compartilha o mesmo idioma e a mesma cultura 

do local original do instrumento, não necessitando de nenhuma adaptação do instrumento, 

até  o  cenário 5,  no qual  os  instrumentos,  original  e alvo,  serão aplicados em culturas, 

línguas e países diferentes, necessitando, portanto, de tradução e adaptação transcultural. O 

processo de verificação das equivalências envolve a adaptação tanto dos itens individuais 

como das instruções do questionário e das opções de resposta. 

A metodologia  da adaptação transcultural  tem quatro etapas  que serão descritas 

mais  adiante  e  uma quinta  etapa  opcional,  que  é  o  envio  da  versão  aos  criadores  do 

instrumento e o armazenamento das versões ou publicação (Beaton et al., 2000). Guillemin 

et al. (1993) sugeriram quatro etapas para o processo de adaptação transcultural: tradução, 

retradução, análise por uma Comissão de Especialistas e Estudo Piloto. A primeira etapa 

consiste na tradução do instrumento original, instruções, itens e alternativas de resposta, 

conservando  o  significado  das  palavras  entre  os  dois  idiomas.  Deve  ser  feita, 

preferencialmente, por profissionais cujas língua-mãe e cultura sejam aquelas para as quais 

está se realizando a tradução (cultura-alvo).  É recomendável realizar mais do que uma 

tradução do mesmo instrumento por, pelo menos, dois tradutores independentes, para que 

se identifiquem erros e interpretações divergentes entre o instrumento adaptado e o original 

(Guillemin et al., 1993; Beaton et al., 2000). 

Na  segunda  etapa,  faz-se  a  retradução  da  escala  para  a  língua  de  origem  do 

instrumento por um outro tradutor bilíngue, cuja língua materna seja, preferencialmente, a 

da cultura-fonte. Utiliza-se um tradutor para cada uma das versões conseguidas na etapa 

anterior. Aconselha-se que o tradutor, nessa fase, não tenha um conhecimento a priori da 

intenção  do  instrumento  original  para  que  a  retradução  seja  livre  de  preconceitos  e 

expectativas (Guillemin et al., 1993).

Na terceira etapa, uma Comissão de Especialistas se reúne e faz uma análise da 

escala  de  medida,  visando  a  verificar  sua  adaptação  ao  contexto  da  cultura-alvo.  A 

Comissão deve ser multidisciplinar, incluindo indivíduos especializados no construto a ser 

explorado.  Essa  análise  compreende dois  procedimentos.  Primeiramente,  as  versões  da 

escala,  a original e a retraduzida,  são comparadas pela Comissão de Especialistas para 

avaliar a correspondência entre os itens originais e os retraduzidos, corrigindo-se os erros 

ou imprecisões da tradução, caso existam. Em seguida, a escala é submetida à avaliação da 

adequação do conteúdo das  questões  ao  contexto  da cultura-alvo,  de forma a obter  as 

equivalências  entre  a  versão  original  e  a  adaptada.  A Comissão  de  Especialistas  pode 

modificar ou rejeitar itens ou gerar novos itens, procurando manter o conceito geral da 
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escala.  Recomenda-se  evitar  metáforas  e  coloquialismos,  modo  subjetivo,  advérbios  e 

preposições indicando  onde e  quando,  formas possessivas,  palavras imprecisas e frases 

contendo dois verbos que indicam ações diferentes. As instruções e opções de resposta aos 

itens  são  também  revistas.  Após  as  modificações,  obtém-se  a  versão  preliminar  do 

instrumento (Guillemin et al., 1993). 

A quarta etapa consiste em um Pré-teste ou Estudo Piloto, com o objetivo de avaliar 

a facilidade de compreensão e aplicabilidade da escala. A versão preliminar da escala é 

aplicada a um grupo de indivíduos da população-alvo, visando a identificar palavras ou 

expressões não compreendidas por eles e a fazer as modificações necessárias. Nessa fase, 

Guillemin et al. (1993) descreveram duas técnicas que podem ser utilizadas. A primeira é a 

Técnica  de  Sondagem  ou  Exploratória  (Probe  Technique),  que  consiste  em,  após  o 

entrevistador ler o item,  solicitar ao respondente que explique o que entendeu sobre esse 

item e, em seguida, o entrevistador deve anotar se houve ou não compreensão do referido 

item, modificando-o, quando necessário, por termos mais adequados à compreensão do 

sujeito. Pergunta-se ao respondente: “O que você entendeu?” e o respondente é encorajado 

a  esclarecer  sua compreensão do item.  A seguir,  a  redação do item é modificada com 

relação àquela palavra específica, de forma a ficar mais compreensível. Esse procedimento 

é  repetido  individualmente  com  cada  sujeito  da  amostra,  corrigindo-se  a  redação  do 

instrumento após cada aplicação, de forma a incorporar cumulativamente as correções, até 

que não haja mais nenhum problema de compreensão dos itens (Guillemin et al., 1993). 

Após essa etapa,  obtém-se uma versão final  da escala.  Essa será  a  técnica adotada no 

presente estudo.

A segunda técnica, descrita por Guillemin et al. (1993), consiste em submeter as 

versões fonte e final de um instrumento de medida à apreciação de um grupo de indivíduos 

bilíngues. Nesse procedimento, os indivíduos são convidados a avaliar quantitativamente a 

equivalência  de  cada  item  entre  a  versão  fonte  e  a  versão  final,  respondendo  a  um 

questionário de avaliação. Os itens com baixo nível de equivalência ou classificados como 

discrepantes  por  diferentes  pessoas  devem  ser  revistos  nessa  fase.  Entretanto,  esse 

procedimento requer  a  presença de  pessoas  bilingues  da população-alvo,  o  que muitas 

vezes não é viável.

Vallerand (1989) propôs dois outros procedimentos a serem utilizados com grupos 

bilíngues. A primeira técnica consiste em administrar a versão original e a versão traduzida 

e estudar o padrão de correlações entre essas duas versões. Essas correlações podem ser 

feitas entre a pontuação total das duas versões ou item por item. Correlações significativas 
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indicam que há alta congruência entre as duas versões. Outra técnica consiste em solicitar 

aos indivíduos bilíngues que preencham um de quatro questionários elaborados a partir, 

por exemplo, de duas versões do instrumento, em inglês e em português, e em comparar as 

respostas  dos  sujeitos.  Um primeiro  grupo  de  indivíduos  bilíngues  responde  apenas  à 

versão original em inglês; o segundo, à versão experimental em português. Um terceiro 

grupo responde à primeira metade da escala em inglês e à segunda metade da escala em 

português. Finalmente, o último grupo responde à primeira metade da escala em português 

e a segunda metade em inglês. Com base nas respostas de cada grupo, deve ser feita uma 

análise  de  variância  dos  escores  totais.  Não havendo diferenças  significativas  entre  os 

escores  dos  quatro  grupos,  as  versões  são  consideradas  equivalentes.  Uma  análise 

estatística sugerida é aplicar o teste  t  de  Student para amostras independentes, item por 

item, nas versões em inglês e em português. Itens com resultados significativos indicam 

não-equivalência e necessitam ser alterados. 

No presente trabalho, devido à indisponibilidade de pessoas bilíngues para formar 

os quatro grupos sugeridos por Vallerand (1989), será utilizada a  Técnica de Sondagem 

descrita  por  Guillemin  et  al.  (1993). Essa  Técnica,  como  já  mencionado,  garantirá  a 

compreensão das questões do instrumento pela população-alvo. 

Pasquali (2008) descreve alguns critérios que devem ser observados na redação dos 

itens de uma escala. O Critério Comportamental destaca que o item deve expressar um 

comportamento específico, e não uma abstração ou um construto. Cada item deve permitir 

ao sujeito apenas uma ação clara e precisa do tipo vá e faça. O Critério de Objetividade ou 

de Desejabilidade postula que os itens da escala devem cobrir comportamentos de fato, 

permitindo  apenas  uma  resposta  certa  ou  uma  errada.  O  respondente  deve  ter  a 

possibilidade de mostrar se é capaz de executar a tarefa descrita ou se conhece a resposta 

adequada. Os itens devem ser capazes de expressar a desejabilidade ou a preferência do 

respondente. O Critério de Simplicidade descreve que um item deve expressar apenas uma 

ideia. Ele aponta que itens que introduzem explicações de termos ou oferecem razões ou 

justificativas devem ser evitados, pois são normalmente confusos, já que introduzem ideias 

variadas e confundem o respondente. O Critério de Clareza reforça que o item deve ser 

compreensível até para o estrato mais baixo da população-alvo. Para isso, ele aponta que se 

deve utilizar frases curtas, com expressões simples e inequívocas. Deve-se tomar o cuidado 

de evitar frases longas e negativas, que não possuem clareza suficiente. As frases negativas 

são, geralmente, mais confusas do que as positivas. Deve-se estar atento para evitar utilizar 

gírias, as quais não são normalmente inteligíveis. O Critério de Variedade indica que se 
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deve variar  a linguagem, pois o uso dos mesmos termos em todos os itens dificulta a 

diferenciação  entre  eles,  causando  monotonia,  cansaço  e  aborrecimento.  O  Critério  da 

Tipicidade aponta que se deve formar frases com expressões condizentes com o atributo. 

Por exemplo, a beleza não é pesada, grossa ou nojenta. O Critério da Credibilidade (face 

validity)  indica  que  o  item  deve  ser  formulado  de  modo  a  não  parecer  ridículo, 

despropositado  ou  infantil.  Caso  os  itens  sejam  infantis,  os  adultos  podem  ser  sentir 

ofendidos ou irritados. O modo como o item é formulado pode contribuir para uma atitude 

desfavorável para o teste e pode aumentar erros de resposta. Esse critério engloba também 

o alinhamento dos itens e a limpeza do formulário. Ao fazer a adaptação transcultural de 

uma escala, os critérios e as recomendações descritos devem ser seguidos, a fim de que, ao 

final do trabalho, possa-se obter um instrumento que seja compreensível para uma ampla 

gama de população.



65

OBJETIVOS

Objetivo geral

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

Brasil,  da  escala  MARS de  medida  de  adesão  a  psicofármacos  aos  pacientes  com 

transtornos psiquiátricos.

Objetivos específicos

1. Traduzir e adaptar a escala original de adesão para o contexto cultural brasileiro, 

mantendo a equivalência com a escala original.

2. Ajustar a versão brasileira da escala no nível de compreensão da população-alvo de 

pacientes psiquiátricos.
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MÉTODO

Primeiramente,  serão apresentados o delineamento da pesquisa e a descrição do 

local onde ela será conduzida. Em seguida, serão descritos a população-alvo, a amostra e 

os instrumentos de medida. Posteriormente, serão apresentados o procedimento de coleta 

de dados, a análise dos dados e as considerações éticas da pesquisa.

Delineamento

Trata-se  de  uma  Pesquisa  de  Desenvolvimento,  que, segundo  a  definição  de 

Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis e Boyle (1994), visa a utilizar, de maneira 

sistemática, os conhecimentos científicos já existentes como estratégia para desenvolver, 

aperfeiçoar ou elaborar uma intervenção, bem como para construir, adaptar ou validar um 

instrumento  de  medida. O presente  trabalho  trata  da  adaptação  de  um instrumento  de 

medida para mensurar a adesão medicamentosa a psicofármacos para o contexto do Brasil. 

A adaptação transcultural é um procedimento metodológico com objetivo de garantir que a 

versão adaptada seja um instrumento de medida equivalente ao original. Para isso, serão 

utilizados  os  procedimentos  indicados  pela  literatura  internacional  conforme  as 

recomendações  de  Guillemin  et  al.  (1993).  Segundo  esses  autores,  o  processo  de 

Adaptação  Transcultural  de  uma  escala  não  envolve  o  estabelecimento  de  suas 

propriedades psicométricas, procedimento chamado por eles de validação. A validação não 

será tema do presente trabalho, pois necessita de mais tempo que o proposto para a duração 

do mestrado.

A presente de Pesquisa de Desenvolvimento, visando a adaptação transcultural de 

uma  escala  de  medida,  não  testa  hipóteses,  nem  possui  variáveis  dependente  e 

independente.  Ela  é  usada  quando a  pergunta  é  como medir  determinada  variável.  Os 

modelos apropriados para esse tipo de pesquisa devem garantir a qualidade do instrumento 

de medida desenvolvido ou, neste caso, adaptado. 

Descrição do Local de Pesquisa

O presente estudo foi  conduzido no Centro de Atenção Psicossocial  (CAPS) da 

cidade de São João del-Rei. Na estrutura regionalizada do SUS, esse serviço é referência 

para a população de 14 municípios da microrregião do Campo das Vertentes com cerca de 
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193.000 habitantes adstritos. Apesar de o dimensionamento ser compatível com CAPS do 

tipo III, segundo a Portaria n. 3.088 (Brasil, 2011), o CAPS em questão, no momento da 

pesquisa,  era  do  tipo  I,  destinado a  municípios  com população  entre  20.000 e  70.000 

habitantes. O serviço oferecia atendimento de segunda a sexta-feira, de 7 a 17 horas. 

O CAPS possuía uma equipe multidisciplinar, composta de uma coordenadora, que 

era  psicóloga,  um  médico  psiquiatra,  um  médico  clínico,  uma  enfermeira,  um 

farmacêutico,  um  dentista,  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. Além 

disso, o CAPS contava com o auxílio de 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  desenvolviam  oficinas 

educacionais, tais como as de educação física, música, dança e artes e teatro. No CAPS, 

eram oferecidas consultas individuais, oficinas terapêuticas com os pacientes e grupos de 

familiares/cuidadores e fornecidos medicamentos gratuitos para os pacientes. 

População-alvo

A população-alvo  do  presente  estudo  consistiu  dos  pacientes  com  transtornos 

psiquiátricos  atendidos  no  CAPS de  São  João  del-Rei.  Alguns  critérios  de  inclusão  e 

exclusão foram adotados, com objetivo de garantir uma amostra homogênea, diminuindo 

possíveis  variáveis  de  confusão,  de  forma  a  aumentar  a  validade  interna  da  pesquisa, 

segundo recomendações de Contandriopoulos et al. (1994). Os critérios de inclusão foram: 

(a)  Aceitar  participar  da  pesquisa,  (b)  Possuir  idade  maior  que  18  anos,  (c)  Ter  sido 

diagnosticado  com  alguma  das  seguintes  categorias  diagnósticas:  Esquizofrenia, 

Transtornos Esquizotípicos e Delirantes, Transtorno psicótico induzido por substância ou 

Transtornos do Humor, segundo as diretrizes da Classificação Internacional de Doenças em 

sua 10ª Edição (OMS, 1993), e (d) Já ter experiência com uso de medicamento psiquiátrico 

na época da coleta de dados. Os critérios do diagnóstico foram estabelecidos para que a 

amostra fosse equivalente à população-alvo original do instrumento de medida,  que foi 

desenvolvido especificamente para pacientes com os diagnósticos citados (Thompson et 

al., 2000). O presente trabalho também não excluiu os sujeitos que possuíam transtorno de 

uso  de  substâncias  ou  outras  comorbidades  clínicas  tal  como  no  trabalho  original  de 
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Thompson et al. (2000). Como a escala se referia aos efeitos colaterais das medicações 

psiquiátricas, buscou-se assegurar que os sujeitos tivessem alguma experiência prévia com 

o  uso  de  medicamentos  psicotrópicos.  Foram  excluídos  os  pacientes  com  deficiência 

visual,  auditiva  ou  cognitiva  que  limitasse  a  sua  compreensão  das  questões  e  sua 

participação na entrevista e os pacientes que estavam em crise no momento da entrevista.

Amostra

A amostra foi probabilística, do tipo aleatória simples. Para isso, foi feita uma lista 

dos pacientes do CAPS que satisfaziam os critérios de inclusão e exclusão já definidos, da 

qual foram selecionados os elementos da amostra. Na amostragem probabilística, todos os 

elementos  da  população-alvo  têm  uma  mesma  chance,  diferente  de  zero,  de  serem 

sorteados  para  a  amostra  (Contandriopoulos  et  al.,  1994).  Essa  técnica  assegura  a 

representatividade  da  amostra,  permitindo  inferências  estatísticas  sobre  os  resultados 

observados para a população-alvo, de forma a garantir a generalização dos resultados e a 

maximizar sua validade externa (Contandriopoulos et al., 1994). 

A amostra foi composta de 30 pessoas, segundo a recomendação de Beaton et al. 

(2000), para procedimentos de Adaptação Transcultural de instrumentos de medida, como 

no  presente  trabalho.  Neste  tipo  de  pesquisa,  o  tamanho  da  amostra  recomendado  é 

pequeno, pois ela visa a avaliar apenas a compreensão e aplicabilidade das questões da 

escala a ser adaptada, em entrevistas com os participantes, na etapa de Estudo Piloto desta 

Pesquisa de Desenvolvimento  (Vallerand,  1989;  Guillemin  et  al.,  1993).  A amostra  foi 

sorteada dentre os pacientes que estavam em tratamento no CAPS na época da coleta de 

dados. Nenhum sujeito foi excluído por deficiência auditiva, visual ou cognitiva. Apenas 

um sujeito foi excluído, por estar em crise no momento da entrevista, tendo apresentando 

desorganização de pensamento e respostas incoerentes.

Instrumentos de Medida

Foram  utilizados  dois  instrumentos  de  medidas:  uma  escala  de  adesão  a 

psicofármacos e um questionário para avaliar as variáveis sociodemográficas e clínicas dos 

sujeitos. Esses instrumentos serão descritos a seguir. 
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1. Escala de Adesão ao Tratamento Medicamentoso (MARS):  Esta escala foi 

desenvolvida  por  Thompson  et  al.  (2000),  com  o  objetivo  de  avaliar  a  adesão 

medicamentosa especificamente de pacientes  psiquiátricos  (Anexo A).  Trata-se  de uma 

escala de autopreenchimento com dez itens, cujas alternativas de respostas são dicotômicas 

(sim ou não). Os itens pontuados como 1 são indicativos de adesão e os pontuados como 0, 

indicativos de não-adesão. O escore final resulta da soma das pontuações dos itens e varia 

de 0 (baixa probabilidade de adesão)  a  10 (alta  probabilidade de adesão).  Para isso,  é 

necessário inverter a pontuação de dois itens (7 e 8), que apresentam a redação no sentido 

inverso dos demais itens. 

A escala MARS (Thompson et al., 2000) foi desenvolvida na Austrália a partir de 

duas outras escalas: a DAI e a MAQ. No desenvolvimento da MARS, inicialmente, a DAI e 

a  MAQ foram combinadas e  a validade dos itens  foi  analisada com base na Teoria  de 

Resposta aos Itens (TRI). Esse processo revelou que os itens 2, 3, 4 e 10 da DAI e os itens 

1  e  4  da  MAQ  não  acrescentavam  nenhum  informação  adicional  e  foram,  portanto, 

descartados do questionário. Além disso, os itens 1, 3 e 7 da DAI não foram considerados 

adequados, pois não mediam o mesmo construto do restante dos itens e foram, portanto, 

excluídos do novo questionário. A escala resultante apresentou boa distribuição dos itens, 

embora  os  itens  2  e  4  da  MAQ se  mostrassem  redundantes,  uma  vez  que  estavam 

duplicando a estimativa de adesão. Entretanto, esses dois itens foram mantidos na nova 

escala para aumentar o número de itens de nove para dez na esperança de que um número 

maior de itens aumentasse a fidedignidade da medida final. 

A validação desta escala, em língua inglesa, feita inicialmente por Thompson et al. 

(2000), com uma amostra de 66 sujeitos, mostrou que ela possui qualidades psicométricas 

adequadas  para  sua  aplicação.  A fidedignidade  foi  avaliada  em termos da consistência 

interna e estabilidade temporal. A análise da consistência interna da escala apresentou um 

valor de Coeficiente Alfa de Cronbach de 0,75. Como a escala tem dados binários (sim ou 

não), esse valor é equivalente ao Coeficiente de  Kuder-Richardson  20 (Thompson et al., 

2000). A estabilidade temporal da escala foi avaliada pela comparação dos escores obtidos, 

em uma mesma amostra de sujeitos, em duas aplicações do teste, com intervalo temporal 

de  duas  semanas.  Obteve-se  um  coeficiente  de  correlação  do  teste-reteste  de  0,72 

(Thompson  et al.,  2000).  A validade  de  construto  da  escala  foi  avaliada  pela  Análise 

Fatorial  Exploratória,  com  Rotação  Varimax,  que  extraiu  uma  estrutura  com  três 

dimensões, responsável por 59% da variância total.  A primeira dimensão ou subescala, 

relacionada  ao  comportamento  de  adesão  ao  medicamento,  possui  quatro  itens  e  foi 
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responsável por 32% da variância;  a segunda, relacionada à atitude subjetiva de usar a 

medicação,  com quatro  itens,  por  16%;  e  a  terceira,  relacionada  aos  efeitos  colaterais 

negativos e atitudes com a medicação psicotrópica, por 12% (Thompson et al., 2000). A 

validade  concomitante  foi  avaliada  por  meio  da  comparação  dos  escores  obtidos  pela 

MARS com outras duas escalas de adesão de autopreenchimento. Obtiveram-se correlações 

significativas com os escores da escala DAI (r = 0,82; p < 0,01) e da escala MAQ (r = 0,79; 

p <  0,01).  A validade  de  critério  também foi  avaliada,  tendo  sido  obtidas  correlações 

significativas e positivas entre os escores da MARS e os critérios de marcadores biológicos 

da adesão, que foram os níveis sanguíneos de lítio e carbamazepina (r = 0,60;  p < 0,05) 

(Thompson et al., 2000). 

Em uma validação posterior da escala (Fialko et al., 2008), com uma amostra de 

277 sujeitos,  analisou-se a validade convergente da  MARS com escores de duas outras 

escalas, que medem construtos distintos, porém, teoricamente relacionados: uma avaliando 

a gravidade da sintomatologia, a escala Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), e 

outra avaliando a capacidade de insight  dos pacientes, a  Scale to Assess Unawareness of  

Mental Disorder  (SUMD).  Foram obtidas correlações negativas  significativas da escala 

MARS com a subescala que avalia os sintomas positivos da PANSS (r = - 0,14; p = 0,019), 

indicando que maior gravidade dos sintomas positivos foi associada à menor adesão. Os 

escores da escala MARS também apresentaram correlação significativa com os escores da 

escala  SUMD tanto na dimensão de conhecimento geral  do transtorno psiquiátrico (r = 

0,13; p = 0,027) como na dimensão de conhecimento dos efeitos da medicação (r = 0,25; p 

< 0,001)  (Fialko  et  al.,  2008).  Uma avaliação  realizada  por  meio  da  Análise  Fatorial 

confirmou  a  existência  das  três  dimensões  encontradas  anteriormente  no  estudo  de 

Thompson et al. (2000), explicando 50,5% da variância dos dados, dos quais a primeira 

dimensão foi responsável por 20,7%; a segunda, por 15,9%; e a terceira, por 13,8%. No 

estudo de Fialko et al. (2008), o Coeficiente Alfa de  Cronbach encontrado para a escala 

global  foi  de  0,60.  Os  Coeficientes  Alfa  de  Cronbach das  três  dimensões  da  escala, 

descritas  anteriormente,  foram  de  0,67;  0,44  e  0,53,  respectivamente.  A estabilidade 

temporal foi avaliada, com duas aplicações da escala em intervalo de 12 meses, tendo sido 

obtida correlação positiva e significativa entre o teste e o reteste (r = 0,52;  p < 0,001) 

(Fialko et al., 2008). 

Esse segundo estudo de validação não obteve resultados tão satisfatórios quanto o 

primeiro. Entretanto, os critérios de seleção da amostra foram diferentes. No estudo de 

Thompson et al.  (2000), a amostra era predominantemente feminina (51 mulheres e 15 



71

homens). Os diagnósticos haviam sido realizados com base nos critérios do DSM-IV. A 

amostra  incluía  32  sujeitos  com esquizofrenia,  14  com transtorno  bipolar,  quatro  com 

depressão  com sintomas  psicóticos,  quatro  com transtornos  esquizoafetivos  e  12  com 

outros diagnósticos, tais como transtorno esquizofreniforme e psicose induzida por uso de 

substâncias. Os sujeitos estavam usando uma variedade maior de medicamentos, sendo que 

28 estavam usando apenas neurolépticos, sete apenas estabilizadores de humor, um apenas 

antidepressivos e oito uma combinação de neuroléptico com antidepressivo. Além disso, 

alguns usavam anticolinérgicos ou tranquilizantes. Já no estudo posterior de Fialko et al. 

(2008),  a  amostra  era  predominantemente masculina,  com 195 homens e 82 mulheres. 

Foram  excluídos  os  sujeitos  com  dependência  de  álcool  ou  substâncias,  síndromes 

orgânicas,  transtornos  de  aprendizagem e  conhecimento  insuficiente  do  idioma  inglês. 

Nesse estudo, que foi conduzido na Inglaterra, os diagnósticos haviam sido feitos com base 

nos critérios da OMS (CID-10). A amostra foi menos diversificada do que o estudo anterior 

com relação ao diagnóstico dos pacientes, pois foram incluídos apenas os pacientes com 

diagnósticos  de  esquizofrenia,  transtorno  esquizoafetivo  ou  transtorno  delirante.  Além 

disso, a medicação da amostra era menos diversificada, pois os sujeitos estavam usando 

medicação antipsicótica, com 81,9% usando apenas antipsicóticos e 20,6% antipsicóticos 

associados com antidepressivos. 

2. Questionário sociodemográfico e clínico: Este instrumento visa a descrever as 

características  sociodemográficas  e  clínicas  da  amostra  (Anexo B).  O questionário  foi 

desenvolvido  a  partir  de  dados  relevantes  descritos  na  literatura.  Esse  instrumento  foi 

testado pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da UFSJ e utilizado em 

várias pesquisas. 

O questionário avalia as seguintes variáveis sociodemográficas: idade, sexo, estado 

civil,  escolaridade, tipo de trabalho e renda. As características clínicas avaliadas foram: 

diagnóstico,  tempo  de  doença,  comorbidades,  duração  do  transtorno,  duração  do 

tratamento psiquiátrico, número de internações, tipo de medicação usada e presença de 

doenças físicas. O questionário foi preenchido com os dados dos prontuários dos pacientes 

e com informação do próprio sujeito. 

Procedimento de Coleta de Dados

O processo de  adaptação  transcultural  de  um instrumento de medida  envolve  a 



72

verificação  das  equivalências  entre  as  suas  versões  original  e  adaptada,  já  relatadas 

anteriormente, e se dá em etapas, que foram seguidas no presente trabalho (Guillemin et 

al., 1993). Essas etapas estão descritas a seguir. 

1.  Tradução: Nesta  etapa,  foram  produzidas  duas  traduções  independentes  da 

escala original para facilitar a detecção de erros e interpretações ambíguas ou divergentes. 

Com  o  uso  de  dois  tradutores,  a  chance  de  erros  foi  diminuída,  já  que  quaisquer 

idiossincrasias pessoais foram evitadas. Os tradutores eram qualificados e compreendiam 

conceitos do tema e tinham como língua nativa o idioma para o qual a escala foi traduzida, 

ou seja, o português do Brasil.

2. Retradução: Na fase de retradução, foram utilizadas as duas versões produzidas 

na  etapa  anterior,  as  quais  estavam redigidas  na  língua  adaptada  (português).  A partir 

dessas versões, foram produzidas duas retraduções, ou seja, a tradução das escalas de volta 

para a língua original da escala (inglês). As retraduções foram feitas de forma independente 

por  dois  tradutores  fluentes  no  idioma original  da  escala  (inglês):  um deles  nativo  da 

Escócia e outro dos EUA. O objetivo desta etapa foi detectar erros nas traduções e facilitar 

a correção. Esses tradutores, ao contrário dos da etapa anterior, não conheciam os conceitos 

avaliados, de forma a não possuírem expectativas e provocarem vieses.  

3.  Revisão  por  Comissão  de  Especialistas:  Esta  etapa  foi  realizada  por  uma 

equipe multidisciplinar, na qual todos os membros eram pessoas bilíngues, incluindo uma 

especialista no idioma inglês (professora do Departamento de Letras), dois profissionais de 

saúde  mental  (um  psiquiatra  e  uma  psicóloga)  e  uma  especialista  em  adaptação 

transcultural  de  instrumentos  de  medida.  A equipe  produziu  uma  versão  preliminar, 

baseada  nas  várias  traduções  e  retraduções.  A  Comissão  reviu  as  instruções  do 

questionário, a redação dos itens e as alternativas de respostas de cada questão. Nessa fase, 

foi  verificado  se  houve  erros  e  desvios  de  tradução  e  verificou-se  a  equivalência 

transcultural dos termos e conceitos utilizados, realizando-se as adaptações necessárias.

A análise foi realizada em duas etapas. Inicialmente, foi analisada a qualidade da 

tradução,  verificando-se  se  os  termos  estavam  adequados.  Em uma  segunda  fase,  foi 

analisada a pertinência dos termos para a compreensão da população-alvo com objetivo de 

se  obter  uma escala  adequada  para  um indivíduo brasileiro  com nível  de  escolaridade 

baixo. O processo foi realizado com a reunião dos quatro membros e com a utilização de 

tabelas, nas quais foram escritos os julgamentos de cada membro da equipe, para cada uma 

das traduções. Esses procedimentos foram baseados nos autores a seguir. 

Seguindo o modelo de Reichenheim, Moraes e Hasselmann (2000), inicialmente, 
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foi  analisada a equivalência semântica,  verificando se os termos das escalas traduzidas 

mantiveram o significado referencial, ou seja, se havia uma correspondência literal. Nessa 

etapa,  cada membro da Comissão atribuiu uma nota  em percentual de correspondência 

entre a escala original e cada uma das traduções em uma escala contínua que varia de 0 a 

100%. Posteriormente, foi calculada uma média das notas dos quatro membros. Nessa fase, 

as duas retraduções foram analisadas à procura de algum equívoco de tradução. A segunda 

etapa  analisou  o  significado  geral  dos  termos.  Nessa  fase,  buscou-se  ultrapassar  a 

literalidade dos termos, analisando-se o aspecto geral e outros aspectos sutis das traduções. 

Foram analisadas  a  pertinência  e  a  aceitabilidade  dos  termos  no  contexto  cultural  da 

população-alvo. Nessa fase, cada membro classificou a qualidade das traduções em quatro 

categorias:  inalterado (IN), pouco alterado (PA), muito alterado (MA) e completamente 

alterado (CA). Nessa fase, obteve-se a versão preliminar adaptada da escala.

4.  Pré-teste  ou Estudo Piloto: Consistiu  na  aplicação  da  versão  preliminar  da 

escala em uma amostra da população-alvo, visando a avaliar a compreensão das questões 

pelos sujeitos da população-alvo. Foi utilizada uma técnica de pesquisa mais aprofundada, 

a  Técnica  de  Sondagem,  descrita  anteriormente.  As  entrevistas  foram  feitas 

individualmente.  Seguindo a  técnica,  o  entrevistador  lia  as  questões  da  escala  para  os 

sujeitos  e  solicitava  aos  respondentes  que  explicassem o que  entendiam em cada  uma 

delas. Em seguida, o entrevistador anotava se o sujeito compreendia ou não o referido item 

e quais eram as palavras não compreendidas. O  respondente era estimulado a esclarecer 

sua  compreensão  do  item para  que  um termo  mais  adequado  fosse  encontrado.  Esse 

procedimento foi repetido individualmente para cada sujeito da amostra, corrigindo-se a 

redação do instrumento após cada aplicação, de forma a incorporar cumulativamente as 

correções,  após  cada  entrevista,  até  que  não  houvesse  mais  nenhum  problema  de 

compreensão dos itens (Guillemin et al., 1993). Após essa etapa, foi obtida uma versão 

final da escala.  Essa etapa procurou assegurar que a versão adaptada fosse plenamente 

compreensível. Beaton et al. (2000) recomendam que a escala deva ser compreensível para 

um leitor de,  no mínimo, 12 anos,  ou com nível de leitura equivalente  a seis  anos de 

escolaridade. As entrevistas foram realizadas entre os meses de junho e setembro de 2013. 

Para o contexto do Brasil, optou-se por estruturar a escala de forma que o aplicador lesse 

os  itens  para  o  entrevistado  e  anotasse  suas  respostas  e  não  o  formato  original  de 

autopreenchimento. 
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Análise dos Dados

As análises de dados foram realizadas nos  softwares  BrOffice Calc, versão 3.0 e 

SPSS, versão 13.0.  Como se trata de uma Pesquisa de Desenvolvimento de Adaptação 

Transcultural de instrumento de medida, não foram testadas hipóteses, nem havia variáveis 

dependentes  e  independentes.  Foi  feita  a  Análise  Estatística  Descritiva  da  amostra 

pesquisada,  com  cálculos  de  médias,  desvios-padrões  e  porcentagens  para  a  sua 

caracterização em relação às variáveis sociodemográficas e clínicas e teste de normalidade 

das variáveis.

Considerações Éticas

O  projeto  foi  submetido  à  apreciação  pela  Comissão  de  Ética  em  Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da UFSJ e pela coordenadora do CAPS de São João 

del-Rei. A pesquisa foi desenvolvida respeitando a Resolução n. 50, de 30 de outubro de 

2006, da UFSJ. O parecer de aprovação da pesquisa encontra-se no Anexo C: Memorando 

006/2013/CEPES/UFSJ. 

Na etapa de coleta de dados, os sujeitos da amostra foram informados sobre os 

objetivos e procedimentos do estudo. Foi explicado que a participação seria voluntária e 

que não haveria qualquer tipo de benefício pessoal ou pagamento. O sigilo das informações 

fornecidas foi assegurado e foi explicado que, na publicação dos resultados, não haveria 

divulgação de dados  individuais  pessoais.  Não houve intervenção ou exposição  a  uma 

variável  externa  experimental,  não  existindo,  portanto,  a  possibilidade  de  a  pesquisa 

provocar risco ou desconforto aos indivíduos. Após serem informados, de forma verbal e 

escrita,  os  indivíduos  podiam concordar  com a  participação  na  pesquisa,  assinando  o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi explicitado que os sujeitos poderiam 

desistir de sua participação na pesquisa a qualquer momento sem sofrer qualquer prejuízo 

ou constrangimento. Foi informada a duração aproximada da entrevista e que não existiam 

respostas certas ou erradas. O pesquisador solicitou que os entrevistados respondessem de 

forma honesta e informou que as respostas não iriam interferir no tratamento recebido na 

instituição. Os participantes receberam um número de telefone para contato com a equipe 

de  pesquisa  caso  tivessem alguma  dúvida  ou  quisessem saber  sobre  o  andamento  da 

pesquisa.
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RESULTADOS

Inicialmente, será feita a descrição das características sociodemográficas e clínicas 

da amostra. Em seguida, serão apresentados os dados das traduções e retraduções da escala 

e as considerações da Comissão de Especialistas. Por fim, serão descritos os resultados do 

Estudo Piloto. 

Descrição da amostra

Inicialmente as variáveis quantitativas foram submetidas ao teste de normalidade no 

software SPSS. Apenas a variável idade pode ser considerada como possuindo distribuição 

normal, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors (p = 0,20) e pelo 

teste  de  Shapiro-Wilk  (p =  0,329).  A  Tabela  1  apresenta  as  características 

sociodemográficas da amostra dos sujeitos que participaram do Estudo Piloto. A maioria 

dos sujeitos era do sexo feminino (60,0%), solteira (46,7%), morava em residência própria 

(73,3%), com a família de origem (43,3%) e em zona urbana (90,0%). A média de idade da 

amostra foi de 43,8 anos, com idade mínima de 21 e máxima de 68 anos. A maioria dos 

sujeitos  (90,0%) era  natural  de Minas  Gerais.  A amostra  era  majoritariamente  de  são-

joanenses (n = 18; 60,0%), mas também havia três pacientes (10,0%) de Prados, dois de 

São Tiago (6,7%) e  um de Itutinga,  Ibituruna,  Barroso e Congonhas do Campo (3,3% 

cada).  Os  três  sujeitos  restantes  eram  naturais  de  Diadema/SP,  São  Paulo/SP  e 

Paracambi/RJ.  A  média  da  escolaridade  foi  de  cinco  anos,  com  mínimo  de  zero, 

correspondendo a  um sujeito  não  alfabetizado,  e  máximo de  12 anos  de  escolaridade, 

correspondendo a ensino superior incompleto. A maioria dos sujeitos declarou não estar 

trabalhando (90%) e possuir uma fonte de renda (73,3%). A renda média foi de R$ 485,33. 

Dois terços da amostra relataram possuir filhos e a média foi de 1,4 filho por sujeito. 
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Tabela 1

Características sociodemográficas da amostra

Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%)
Gênero Masculino

Feminino
12
18

40,0
60,0

Idade Média 43,8 anos
DP = 13,4

Naturalidade Minas Gerais
Outros Estados

27
3

90,0
10,0

Escolaridade Média 5,1 anos
DP = 3,2

- -

Estado civil Solteiros 
Separados
Casados
Vivendo como casados
Viúvos

14
6
5
2
3

46,7
20,0
16,7
6,6
10,0

Trabalho Trabalhando
Não trabalhando

3
27

10,0
90,0

Renda Média R$ 485,33
DP = 357,57

- -

Tipo de residência Própria
Alugada
Cedida por familiar
Outro (no caso, emprestada 
por instituição religiosa)

22
5
2
1

73,3
16,7
6,7
3,3

Moram com Família de origem
Família secundária
Sozinho

13
6
11

43,3
20,0
36,7

Local de residênciaZona urbana
Zona rural

27
3

90,0
10,0

Filhos Sim
Não

20
10

66,7
33,3

Número de filhos Média 1,4 
DP = 1,3

- -

Nota. DP = desvio padrão.

As  características  clínicas  dos  pacientes  estão  descritas  na  Tabela  2.  A maioria 

(63,3%) tinha diagnóstico principal codificado na categoria da Esquizofrenia, Transtornos 

Esquizotípicos e Transtornos Delirantes da CID-10 (OMS, 1993) e possuía comorbidades, 

psiquiátricas ou não-psiquiátricas. Foram citadas 40 comorbidades, o que representa 1,3 

comorbidades para cada sujeito.  A idade média de início do transtorno psiquiátrico foi 

29,2 anos, com mínimo de dois anos de idade e máximo de 60 anos. A duração média do 
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transtorno psiquiátrico foi de 16,0 anos, com mínimo de um ano e máximo de 46 anos. O 

tempo média de tratamento psiquiátrico foi de 9,9 anos, com mínimo de um ano e máximo 

de 35 anos. A maioria declarou que não teve crise no último ano (66,7%) e a frequência 

mensal média ao CAPS foi de 4,3 vezes por mês. A maioria da amostra (56,7%) já havia 

sido submetida a internação psiquiátrica prévia. O número médio de internações foi de 4,1 

e o tempo médio em internação foi de 203,8 dias. 

Todos os sujeitos estavam usando medicamentos. Os medicamentos mais utilizados 

foram haloperidol decanoato (injetável), 15 vezes (50,0% da amostra), biperideno, em 13 

pessoas (43,3%), clorpromazina, em 11 (36,7%) e haloperidol oral e diazepam, em dez 

sujeitos cada (33,3%). Foram prescritos 105 medicamentos para a amostra de 30 sujeitos, 

ou seja, uma média de 3,4 medicamentos por pessoa, com mínimo de um e máximo de dez. 

Havia diversas combinações de fármacos,  tais  como antipsicóticos de primeira geração 

(APG) de alta potência associados a APG de baixa potência; estabilizadores do humor e 

antipsicóticos;  clozapina  e  APG  de  alta  potência;  antidepressivos  e  antipsicóticos; 

antipsicóticos de segunda geração (ASG) e APG; e anticolinérgicos combinados com ASG, 

APG  de  baixa  potência  e  de  alta  potência.  Somente  um  sujeito  usava  apenas  um 

medicamento, que era risperidona. Dois sujeitos, que apresentavam uso abusivo de álcool, 

recebiam vitaminas. A maioria da amostra (56,7%) usava benzodiazepínico e todos eles 

usavam  apenas  uma  medicação  dessa  classe.  Todos  os  sujeitos  tinham  que  usar 

medicamento diariamente, com frequência da posologia, em média, de duas vezes por dia. 

A maioria dos sujeitos (56,7%) declarou ser ajudada na tomada de sua medicação. Esses 17 

sujeitos  auxiliados  na  administração  de  medicação  relataram que  as  pessoas  que  mais 

frequentemente os ajudavam eram as mães e as tias, com quatro citações cada (23,5%). 

Todos os 17 relataram que aceitavam tomar a medicação. A maioria da amostra (86,7%) 

relatou  estar  satisfeita  com  o  tratamento.  As  informações  clínicas  foram  obtidas  do 

prontuário dos pacientes. Foram considerados os últimos dados registrados da época da 

coleta de dados. 
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Tabela 2

Características clínicas da amostra

Variáveis Categorias Frequência 
(n)

Porcentagem 
(%)

Diagnósticos 
(CID-10)

F20
F31
F32
F33
F29
F23
F25
F28
F10.5

15
4
3
3
1
1
1
1
1

50,0
13,3
10,0
10,0
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3

Comorbidades Possuem
Não possuem 

19
11

63,3
36,7

Tipos de 
comorbidades

Tabagismo
Hipertensão
Diabetes mellitus
Transtorno devido a álcool
Transtorno devido a maconha
Transtorno devido a cocaína
Transtorno devido a inalantes voláteis
Dislipidemia
Hipotireoidismo
Hipertireoidismo
Epilepsia
Nefropatia

13
10
4
2
2
1
1
2
2
1
1
1

32,5
25,0
10,0
5,0
5,0
2,5
2,5
5,0
5,0
2,5
2,5
2,5

Idade de 
adoecimento

Média 29,2 anos
DP = 16,9

- -

Anos de doença Média 16,0 anos
DP = 14,5

- -

Tempo de 
tratamento 
psiquiátrico

Média 9,9 anos
DP = 9,7

- -

Crises no último 
ano

Sim
Não

10
20

33,3
66,7

Frequência mensal Média 4,3 vezes por mês
DP = 7,2

- -

Assiduidade Todos os dias
Semanal
Mensal
60/60 dias

5
2
21
2

16,7
6,7
70,0
6,6

Nota. DP = desvio padrão. 

continua...
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... continuação da Tabela 2 

Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%)
Internação 
psiquiátrica prévia

Sim
Não

17
13

56,7
43,3

Número de 
internações

Média 4,1 internações por pessoa
DP = 6,8

- -

Tempo em 
internações

Média 203,8 dias por pessoa
DP = 369,5

- -

Número de 
medicações

Média 3,4 medicações por pessoa
DP = 1,6

- -

Medicamentos 
usados

Haloperidol
Haloperidol decanoato
Sulpirida
Prometazina
Clorpromazina
Levomepromazina
Periciazina
Olanzapina
Risperidona
Ziprasidona
Clozapina
Biperideno
Lítio
Ácido valproico
Carbamazepina
Fenitoína
Amitriptilina
Nortriptilina
Venlafaxina
Diazepam
Clonazepam
Bromazepam
Flurazepam
Complexo B
Tiamina

10
15
1
9
11
4
1
3
3
1
1
13
3
3
1
1
2
2
1
10
5
1
1
1
2

33,3
50,0
3,3
30,0
36,7
13,3
3,3
10,0
10,0
3,3
3,3
43,3
10,0
10,0
3,3
3,3
6,7
6,7
3,3
33,3
16,7
3,3
3,3
3,3
6,7

Toma remédio 
sozinho

Sim
Não

13
17

43,3
56,7

Satisfeito com o 
tratamento

Sim
Não

26
4

86,7
13,3

Nota. DP = desvio padrão. 
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Resultados da Comissão de Especialistas

Os  resultados  das  deliberações  da  Comissão  de  Especialistas  para  a  adaptação 

transcultural  da  escala  estão  sumarizados  na Tabela  3.  A primeira  coluna  apresenta  os 

diferentes componentes da escala. A segunda coluna descreve o título, as instruções, os 

itens e as alternativas de respostas da escala original. Na terceira coluna, estão presentes as 

duas traduções T1 e T2 da escala original. A quarta coluna apresenta as retraduções R1 e 

R2 relacionadas, respectivamente, com as suas duas traduções. A quinta e a sexta colunas 

mostram os resultados das avaliações de cada membro da Comissão de Especialistas. A 

quinta coluna (Avaliação A1) apresenta a avaliação percentual de cada membro referente à 

concordância  entre  a  escala  original,  as  traduções  e  as  retraduções.  A sexta  coluna 

(Avaliação A2) apresenta a avaliação categórica de cada membro sobre o grau de alteração 

ocorrido nas traduções e retraduções. A penúltima coluna apresenta a versão preliminar da 

escala a ser testada, posteriormente, no Estudo Piloto. E a última coluna apresenta a versão 

final da escala brasileira obtida após o Estudo Piloto.

Uma das primeiras decisões da Comissão de Especialistas foi fazer a adaptação da 

forma de administração da escala. Foi deliberado que a escala brasileira deveria ser lida e 

preenchida pelo próprio entrevistador, evitando-se que o entrevistado tivesse que ler os 

itens e respondê-los, como ocorria na escala original. Assim, a administração da escala se 

tornou  mais  adequada  para  a  população-alvo  brasileira  de  pacientes  psiquiátricos,  que 

possuem baixa escolaridade e baixa habilidade de leitura.

Em  função  da  mudança  na  forma  de  administração  da  escala  brasileira,  foi 

necessário  modificar  a  redação dos  itens,  que passaram a ser  redigidos  no formato de 

perguntas. A escala original MARS é fruto de duas outras escalas: a MAQ (itens 1 a 4) e a 

DAI (itens 5 a 10). Por isso, a escala  MARS apresenta uma certa incongruência, pois os 

itens  1  a  4  estão  redigidos  sob  forma  de  perguntas  e  os  itens  5  a  10  sob  forma  de 

declarações  afirmativas.  A mudança  na  redação  dos  itens  da  versão  brasileira  serviu 

igualmente para corrigir essa incongruência da escala original, de forma que todos os itens 

passaram a ser redigidos na forma de perguntas.

A delimitação  de  tempo  nas  instruções  da  escala  foi  também modificada  pela 

Comissão  de Especialistas.  Na escala  original  MARS,  as  instruções  delimitavam que o 

sujeito  deveria  considerar  apenas  o  período  da  semana  anterior  ao  responder  ao 

questionário. Entretanto, as duas escalas que foram utilizadas para compor a escala MARS 

não delimitavam esse intervalo. A MAQ e a DAI possuem perguntas e afirmações redigidas 
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com o verbo no tempo presente, que se referem a situações cotidianas, crenças e atitudes 

atuais, não se referindo à semana anterior. Para resolver este problema de incongruência 

entre a redação dos itens e a delimitação do tempo especificada nas instruções, optou-se 

por  modificar  as  instruções,  suprimindo  a  delimitação  de  tempo  na  última  semana e 

mantendo todas as frases dos itens com o verbo no tempo presente. 

Na primeira avaliação da escala pela Comissão de Especialistas (Avaliação A1), 

foram analisadas as médias das notas pontuadas pelos quatro avaliadores para as traduções 

do primeiro tradutor (T1) e do segundo tradutor (T2), assim como as retraduções de dois 

outros tradutores (R1 e R2). Essas notas representavam o percentual de correspondência 

entre a escala original e cada uma das traduções e retraduções em uma escala contínua de 0 

a 100%. As pontuações ocorreram de forma independente sem que um avaliador soubesse 

as notas atribuídas pelo outros. As médias das notas estão apresentadas na Tabela 3. Para o 

título, a média de T1/R1 foi 87,50% e de T2/R2 foi 77,50%. As instruções de T1/R1 foram 

consideradas  melhores  que  as  de  T2/R2:  com  médias  de  91,25%  e  75,00%, 

respectivamente. A média da avaliação dos itens de T1/R1 foi 91,12%, enquanto a média 

da avaliação dos itens de T2/R2 foi ligeiramente pior: 90,87%. Na comparação item a item 

das médias de T1/R1 e T2/R2, houve uma divisão, pois cinco itens de T1/R1 (itens 1, 3, 4, 

9 e 10) tiveram médias melhores que T2/R2, enquanto cinco itens de T2/R2 (2, 5, 6, 7 e 8) 

tiveram notas melhores que T1/R1.

Na segunda avaliação da Comissão de Especialistas (Avaliação A2), as traduções 

T1 e T2 e suas respectivas retraduções R1 e R2 foram classificadas pelos avaliadores em 

quatro  categorias:  Inalterado  (IN),  Pouco  Alterado  (PA),  Muito  Alterado  (MA)  e 

Completamente  Alterado  (CA).  Os  resultados  mostraram  que  nenhuma  tradução  e 

retradução  foi  considerada  Completamente  Alterada  (CA).  A  tradução/retradução  1 

(T1/R1) do título foi considerada melhor, pois foi classificada como IN por 25% dos juízes 

e PA por 75% deles, enquanto a T2/R2 foi classificada como PA por 50% e MA por 50%. 

As instruções de T1/R1 foram consideradas melhores, classificadas como IN por 25% dos 

juízes e PA por 75% deles, enquanto as instruções de T2/R2 foram classificadas como PA 

por apenas 25% dos juízes e MA por 75%. Na avaliação dos itens, T1/R1 teve melhor 

resultado,  com cinco itens melhores classificados que T2/R2 (itens 2,  3,  4,  9 e  10).  A 

tradução T2/R2 teve dois itens melhor classificados que T1/R1 (itens 6 e 8) e três itens (1, 

5 e 7) tiveram classificação semelhante. 

A versão brasileira preliminar da escala, obtida após as avaliações da Comissão de 

Especialista, foi ajustada com o cuidado em manter o sentido da escala original, porém 
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empregando termos e expressões cotidianas adaptadas para o contexto brasileiro e para a 

população-alvo estudada. Por exemplo, optou-se por utilizar a palavra remédios em todos 

os itens,  em vez de outros termos menos coloquiais, como medicamentos,  medicações, 

fármacos.  A única  exceção  foi  o  título  da  escala:  “Escala  de  Avaliação  de  Adesão  à 

Medicação”.

A redação das instruções da escala original foi modificada, pois ela era apropriada 

para um formato de aplicação de autopreenchimento. Como houve a mudança da escala 

brasileira para o formato de aplicação por entrevistas, foi necessário alterar a redação das 

instruções para que elas se tornassem apropriadas para essa forma de aplicação. Decidiu-se 

também delimitar claramente, nas instruções, que a entrevista se refere aos medicamentos 

psiquiátricos, que é o objetivo da escala. Houve a modificação de alguns termos, que foram 

considerados  excessivamente  técnicos  e  que  exigiam  conhecimento  prévio  muito 

específico.  As expressões  comportamento e  atitude,  presentes  nas  instruções  da  escala 

original “Please respond to the following statements by circling the response which best  

describe your behaviour or the attitude you have held toward your medication in the past  

week” foram, portanto, mudadas para as expressões mais simples  como você toma seus  

remédios e o que pensa sobre eles. Dessa forma, a instrução adaptada da versão preliminar 

brasileira foi redigida assim: “Eu vou fazer algumas perguntas sobre como você toma seus 

remédios psiquiátricos e o que você pensa sobre eles. Por favor, responda sinceramente 

cada pergunta.”

Algumas  palavras  foram  discutidas  mais  detalhadamente  pela  Comissão  de 

Especialistas por terem sido consideradas mais difíceis para o entendimento da população-

alvo. A tradução de zombie para o termo zumbi, no item 9 “I feel weird, like a 'zombie', on  

medication”, foi mantida, ficando o alerta de que esse termo poderia ser modificado no 

Estudo Piloto, caso não fosse compreendido pela amostra. A expressão I am sick, no item 5 

“I take my medication only when I am sick”, foi traduzida como está passando mal, pois o 

item original se refere a uma sensação ruim momentânea e transmite a ideia de que o 

sujeito tomaria o remédio em busca de um alívio rápido. Já no item 8 “By staying on 

medication I can prevent getting sick”, a expressão getting sick, foi traduzida como ficar 

doente, pois o sentido do item original, presente na expressão by staying on medication, é 

de  que  o  uso  contínuo  e  regular  da  medicação  teria  um  efeito  protetor,  evitando  o 

adoecimento.
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Resultados do Estudo Piloto

Os objetivos principais do Estudo Piloto foram avaliar a aplicabilidade da escala e a 

compreensão dos itens. As entrevistas foram individuais e as modificações na escala foram 

incorporadas,  sequencialmente,  até  que  todos  os  30  sujeitos  da  amostra  fossem 

entrevistados e não houvesse mais dúvidas. 

Nessa fase, o pesquisador aplicou a escala em cada sujeito da amostra e ficou atento 

para  detectar  dúvidas  dos  entrevistados,  observando suas  respostas,  entonação da  fala, 

rapidez das respostas, face e postura dos sujeitos. Com a técnica de sondagem descrita 

anteriormente,  o  entrevistador  solicitou  que  os  entrevistados  descrevessem  ou 

esclarecessem sua compreensão dos itens e de alguns termos ou expressões. 

As instruções da escala foram bem compreendidas pelos pacientes. Nas instruções 

“Eu vou fazer algumas perguntas sobre como você toma seus remédios psiquiátricos e o 

que você pensa sobre eles. Por favor, responda sinceramente cada pergunta”, a expressão 

remédios  psiquiátricos foi  descrita  pelos  pacientes  como  remédios  para  cabeça,  para 

doideira,  para  acalmar  os  nervos,  controlados.  Um  sujeito  esclareceu  que  o  termo 

sinceramente era sinônimo de responder de forma  verdadeira.  Essas descrições atestam 

uma compreensão adequada dos termos usados nas instruções.

Os quatro primeiros itens foram igualmente de fácil compreensão para os pacientes, 

não suscitando dúvidas. No item 1 “Você, às vezes, se esquece de tomar seus remédios?”, a 

palavra  esquecer foi descrita, por exemplo, como  não tomar,  falhar um dia, falhar uma 

hora, passar a hora. No item 2 “Às vezes, você se descuida de tomar seus remédios?”, a 

palavra descuidar foi explicada como esquecer, não tomar, deixar os remédios para lá. O 

item 3 “Quando você se sente melhor, você, às vezes, para de tomar seus remédios?”, a 

expressão  se sente melhor foi definida como  sentir bem-estar, bem-estar emocional. No 

item 4 “Às vezes, se você sente pior, quando toma seus remédios, você para de tomá-los?”, 

a  expressão  sente  pior foi  descrita  como sentir  tonteira,  um certo  desconforto,  muito 

estressado,  tonteira, aflição, esquisito. No item 5 “Você toma seus remédios só quando 

está passando mal?”,  a expressão  passando mal foi  descrita,  por exemplo,  como sentir 

tonteira, desmaio, uma depressão, ficar tremendo, com as pernas bambas. 

Os itens 7 e 8 também não provocaram dúvidas, tendo sido bem compreendidos 

pelos  pacientes.  No  item  7  “Seus  pensamentos  ficam  mais  claros  quando  você  está 

tomando remédios?”, os entrevistados descreveram que a expressão  pensamentos claros 

significava eu consigo definir o que é certo ou errado,  pensar melhor,  estar mais lúcida, 
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entender mais as coisas. No item 8 “Você acha que tomando seus remédios, você evita 

ficar doente?”, os entrevistados afirmaram que  ficar doente seria  tentar suicídio,  dar um 

surto, não ter noção do que está fazendo... botar fogo em tudo... nos documentos.

Alguns itens da escala geraram dúvida e foram devidamente corrigidos, visando à 

plena compreensão pelos pacientes. Por exemplo, no item 6 “Você acha anormal sua mente 

e corpo serem controlados por remédios?”, o termo anormal gerou dúvida. A entrevistada 

não conseguia entender que o termo era anormal e só compreendia como se fosse normal. 

Dessa forma, após deliberações, decidiu-se por mudar a redação do item para “Você acha 

normal  sua  mente  e  corpo  serem  controlados  por  remédios?”.  Posteriormente,  um 

entrevistado  apresentou  dúvida  no  termo  normal,  perguntando:  Normal?  Como?.  Em 

função das dúvidas geradas, decidiu-se retirar esses termos e modificar o item para “Você 

acha  estranho  sua  mente  e  corpo  serem  controlados  por  remédios?”.  Apesar  dessa 

mudança, ainda havia indícios de que o item 6 estava confuso, os entrevistados solicitavam 

que a pergunta fosse repetida e ficavam com expressão de dúvida. Além disso, o item foi 

considerado grande e com várias ideias, por isso optou-se por modificar sua redação para 

“Você acha estranho a pessoa ser controlada por remédios?” Com essa nova redação, não 

houve dúvidas e todos os pacientes compreenderam a pergunta. A expressão  controlada 

por remédios foi descrita como não posso ficar sem ele, viver tipo um robô... você tem que  

fazer aquilo, tipo controlado como um robozinho... e ficar como um dependente químico...  

igual droga, você depende daquilo. No item 9 “Você se sente esquisito, como um zumbi, 

quando está tomando seus remédios?”, o termo zumbi foi descrito como tonta, aérea, meio 

estranha.  Entretanto,  uma  entrevistada  relatou  que  o  termo  zumbi seria  um mosquito, 

demonstrando  não  haver  boa  compreensão  do  sentido  do  termo.  A palavra  zumbi foi 

considerada  inadequada,  não acrescentando clareza  ao  item e,  pelo  contrário,  podendo 

contribuir para confusão na resposta do item. Assim, decidiu-se por simplificar o item para 

“Você se sente esquisito quando está tomando seus remédios?”. O novo item 9 foi bem 

compreendido e o termo  esquisito foi descrito como  sentir  abobada,  ficar diferente da  

minha pessoa, ficar em pânico. 

Um outro item que gerou dúvidas, necessitando de modificações, foi o item 10 “Os 

remédios  fazem  você  se  sentir  cansado  e  lento?”.  Alguns  pacientes  compreenderam 

corretamente  a  expressão  cansado  e  lento como  pesado,  lento.  Entretanto,  uma 

entrevistada  apresentou  dúvida,  pois  respondeu  inicialmente  não;  entretanto,  logo  em 

seguida,  acrescentou:  cansada  sim,  lenta  não.  Dessa  forma,  o  item  foi  considerado 

inadequado, pois ele incluía duas consequências distintas do medicamento, que podem não 
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ocorrer simultaneamente, dificultando a resposta do entrevistando. A rigor, para responder 

sim  ao  item  10,  o  entrevistado  deveria  se  sentir  tanto  cansado  quanto lento,  o  que, 

claramente, não é o objetivo do item, que tem cansado e lento como expressões diferentes 

dos  mesmos  efeitos  sedativos  dos  medicamentos.  Para  evitar  essa  dúvida,  o  item foi 

modificado para “Os remédios fazem você se sentir cansado ou lento?”. Assim, mesmo se 

o entrevistado sentir apenas cansado ou apenas lento, a resposta poderia ser  sim. A nova 

redação do item 10 foi bem compreendida por todos os pacientes. 

As alternativas de resposta não foram modificadas, pois os termos sim e não foram 

considerados os mais simples e compreensíveis possíveis. Ao fim do Estudo Piloto, foi 

obtida uma versão final da escala  MARS, bem compreendida pelos pacientes e, portanto, 

considerada adequada para ser aplicada na população-alvo. A escala final está descrita na 

última coluna da Tabela 3. 



Tabela 3

Escala original, traduções, retraduções, avaliações, versão preliminar e final da escala MARS

Escala original Tradução Retradução Avaliação A1 
(0 a 100%)
concordância

Avaliação A2  
IN, PA, MA, CA

Versão  preliminar 
após  Comissão  de 
Especialistas

Versão  final  após 
Estudo Piloto

Título Medication Adherence 
Rating Scale

T 1. Escala de 
Classificação de Adesão a 
Medicamento

R 1. Classification Scale of 
Adherence to Medicine

90; 90; 80; 90. 
Média: 87,50 *

PA; PA; PA; IN.
(IN 25%; PA 75%; MA 0 ) 

*

Escala de Avaliação 
de Adesão à 
Medicação 

Escala de Avaliação de 
Adesão à Medicação 

T 2. Escala de Avaliação de 
Comportamento de 
Aderência

R 2. Evaluation Scale of 
Adherance Behavior 

80; 80; 70; 80.
Média: 77,50

PA; MA; MA; PA.
(IN 0; PA 50%; MA 50%)

Instruções Please respond to the 
following statements by 
circling the response 
which best describes 
your behaviour or the 
attitude you have held 
toward your medication 
in the past week.

T 1. Por gentileza, 
responda às frases a seguir 
circulando a resposta que 
melhor descreve o seu 
comportamento ou a 
atitude que você teve em 
relação a sua medicação na 
semana passada.

R 1. Please answer the 
following phrases circling 
the answer that best 
describes your behaviour 
or the attitude you had in 
relation to your medication 
in the past week.

90; 95; 90; 90.
Média: 91,25 *

PA; PA; PA; IN.
(IN 25%; PA 75%; MA 0) 

*

Eu vou fazer algumas 
perguntas sobre como 
você toma seus 
remédios psiquiátricos 
e o que você pensa 
sobre eles. Por favor, 
responda 
sinceramente cada 
pergunta.

Eu vou fazer algumas 
perguntas sobre como 
você toma seus 
remédios psiquiátricos 
e o que você pensa 
sobre eles. Por favor, 
responda sinceramente 
cada pergunta.

T 2. Por favor, responda as 
declarações a seguir, 
circulando a resposta que 
descreve melhor o 
comportamento ou atitude 
que você teve em relação á 
medicação no passado.

R 2. Please, respond to the 
following statements, 
circling the answer that 
best describes the behavior 
or attitude that you had in 
relation to the medication 
taken in the past. 

80; 80; 80; 60. 
Média: 75,00

MA; MA; PA; MA.
(IN 0; PA 25%; MA 75%)

Item 1 Do you ever forget to 
take your medication?

T 1. Você alguma vez se 
esquece de tomar sua 
medicação?

R 1. At any time did you 
forget to take your 
medication?

90; 95; 100; 80. 
Média: 91,25 *

PA; PA; IN; PA.
(IN 25%; PA 75%; MA 

0)

Você, às vezes, se 
esquece de tomar 
seus remédios?

Você, às vezes, se 
esquece de tomar seus 
remédios?

T 2. Você já se esqueceu 
de tomar sua medicação?

R 2. Did you ever forget 
to take your medication? 

90; 100; 90; 80.
Média: 90,00

PA; PA; IN; PA.
(IN 25%; PA 75%; MA 

0)

Nota. IN: Inalterado; PA: Pouco Alterado; MA: Muito Alterado e CA: Completamente Alterado.

continua...



... continuação da Tabela 3

Escala original Tradução Retradução Avaliação A1 
(0 a 100%)
concordância

Avaliação A2 
IN, PA, MA, CA

Versão  preliminar 
após  Comissão  de 
Especialistas

Versão  final  após 
Estudo Piloto

Item 2 Are you careless at 
times about taking your 
medicine?

T 1. Às vezes você se 
descuida de tomar seu 
remédio?

R 1. Are you sometimes 
careless about taking your 
medicine?

80; 95; 100; 80.
Média: 88,75

MA; PA; IN; PA.
(IN 25%; PA 50%; MA 

25%)    *

Às vezes, você se 
descuida de tomar 
seus remédios?

Às vezes, você se 
descuida de tomar seus 
remédios?

T 2. Às vezes você é 
descuidado sobre tomar 
seus remédios?

R 2. Are you sometimes 
not careful about taking 
your medicines? 

100; 100; 80; 80.
Média: 90,00 *

IN; IN; PA; PA.
(IN 50%; PA 50%; MA 0)

Item 3 When you feel better,
do you sometimes stop 
taking your medicine?

T 1. Quando se sente 
melhor, você às vezes para 
de tomar seu remédio?

R 1. When you feel better, 
do you sometimes stop 
taking your 
medicine?

90; 100; 100; 80.
Média: 92,50 *

IN; IN; IN; PA.
(IN 75%; PA 25%; MA 0) 

*

Quando você se sente 
melhor, você, às 
vezes, para de tomar 
seus remédios?

Quando você se sente 
melhor, você, às vezes, 
para de tomar seus 
remédios?

T 2. Quando sente-se 
melhor, algumas vezes 
você para de tomar os 
remédios? 

R 2. When you feel better, 
do you sometimes stop 
taking your medicines? 

80; 90; 100; 90.
Média: 90,00

PA; PA; IN; PA.
(IN 25%; PA 75%; MA 0)

Item 4 Sometimes if you feel 
worse when you take 
the medicine, do you 
stop taking it?

T 1. Às vezes, se você se 
sente pior quando toma o 
remédio, você para de 
tomá-lo?

R 1. Sometimes, if you 
feel worse when you take 
the medicine, do you stop 
taking it?

100; 100; 100; 90.
Média: 97,50 *

IN; IN; IN; PA.
(IN 75%; PA 25%; MA 

0)     *

Às vezes, se você 
sente pior quando 
toma seus remédios, 
você para de tomá-
los?

Às vezes, se você 
sente pior quando 
toma seus remédios, 
você para de tomá-
los?

T 2. Algumas vezes, 
quando sente-se pior ao 
tomar os remédios, você 
para de tomá-los?

R 2. Sometimes, when 
you feel worse from 
taking the medicines, do 
you stop taking them? 

80; 95; 90; 80.
Média: 86,25

PA; PA; IN; PA.
(IN 25%; PA 75%; MA 

0)

Nota. IN: Inalterado; PA: Pouco Alterado; MA: Muito Alterado e CA: Completamente Alterado.

continua...



... continuação da Tabela 3

Escala original Tradução Retradução Avaliação A1
(0 a 100%)
concordância

Avaliação A2
IN, PA, MA, CA

Versão  preliminar 
após  Comissão  de 
Especialistas

Versão  final  após 
Estudo Piloto

Item 5 I take my medication 
only when I am sick

T 1. Tomo meu remédio 
somente quando me 
sinto mal. 

R 1. I take my medicine 
only when I feel bad.

80; 80; 100; 90.
Média: 87,50

PA; MA; IN; PA.
(IN 25%; PA 50%; MA 

25%)

Você toma seus 
remédios só quando 
está passando mal?

Você toma seus 
remédios só quando 
está passando mal?

T 2. Eu tomo meus 
remédios apenas quando 
estou doente. 

R 2. I take my 
medicines only when I 
am ill. 

100; 85; 90; 90.
Média: 91,25 *

IN; MA; PA; PA.
(IN 25%; PA 50%; MA 

25%)
Item 6 It is unnatural for my 

mind and body to be 
controlled by 
medication

T 1. Acho que não é 
natural a minha mente e 
o meu corpo serem 
controlados por 
medicação

R 1. I think it’s not 
natural my mind and my 
body being controlled 
by medication.

90; 90; 90; 90.
Média: 90,00

PA; PA; PA; PA.
(IN 0; PA 100%; MA 0)

Você acha anormal 
sua mente e corpo 
serem controlados por 
remédios?

Você acha estranho a 
pessoa ser controlada 
por remédios?

T 2. Não é natural para 
minha mente e corpo ser 
controlado por 
medicação. 

R 2. It is not natural for 
my mind and body to be 
controlled by 
medication. 

100; 95; 100; 80.
Média: 93,75 *

IN; PA; IN; PA.
(IN 50%; PA 50%; MA 0) 

*

Item 7 My thoughts are 
clearer on medication

T 1. Meus 
pensamentos ficam 
mais claros quando uso 
a medicação

R 1. My thoughts get 
clearer when I use the 
medication.

80; 90; 90; 80.
Média: 85,00

PA; PA; IN; PA.
(IN 25%; PA 75%; MA 

0)

Seus pensamentos 
ficam mais claros 
quando você está 
tomando remédios?

Seus pensamentos 
ficam mais claros 
quando você está 
tomando remédios?

T 2. Meus 
pensamentos são mais 
claros quando estou 
medicado.

R 2. My thoughts are 
more clear when I am 
medicated. 

90; 95; 100; 80.
Média: 91,25 *

PA; PA; IN; PA.
(IN 25%; PA 75%; MA 

0)

Nota. IN: Inalterado; PA: Pouco Alterado; MA: Muito Alterado e CA: Completamente Alterado.

continua...



... continuação da Tabela 3

Escala original Tradução Retradução Avaliação A1
(0 a 100%)
concordância

Avaliação A2 
IN, PA, MA, CA

Versão  preliminar 
após  Comissão  de 
Especialistas

Versão  final  após 
Estudo Piloto

Item 8 By staying on 
medication I can 
prevent getting sick

T 1. Se mantenho a 
medicação evito ficar 
doente

R 1. If I keep up the 
medication I avoid 
getting sick.

80; 80; 100; 80.
Média: 85,00

PA; MA; PA; PA. 
(IN 0; PA 75%; MA 25%)

Você acha que 
tomando seus 
remédios, você evita 
ficar doente?

Você acha que tomando 
seus remédios, você 
evita ficar doente?

T 2. Permanecendo 
medicado eu evito ficar 
doente. 

R 2. Staying medicated, 
I avoid getting ill. 

100; 90; 100; 90.
Média: 95,00 *

IN; PA; PA; PA.
(IN 25%; PA 75%; MA 0) 

*
Item 9 I feel weird, like a 

“zombie”, on 
medication

T 1. Me sinto esquisito, 
como um zumbi, quando 
uso medicação

R 1. I feel weird, like a 
zombi, when I take the 
medication.

100; 95; 100; 90.
Média: 96,25 *

IN; PA; IN; PA.
(IN 50%; PA 50%; MA 0) 

*

Você se sente 
esquisito, como um 
zumbi, quando está 
tomando seus 
remédios?

Você se sente 
esquisito(a) quando 
está tomando seus 
remédios?T 2. Me sinto estranho, 

como um morto-vivo, 
quando medicado. 

R 2. I feel strange, like a 
living dead, when I am 
medicated. 

80; 85; 80; 80.
Média: 91,25

PA; PA; PA; PA.
(IN 0; PA 100%; MA 0)

Item 10 Medication makes 
me feel tired and 
sluggish

T 1. A medicação me faz 
sentir cansado e lento

R 1. The medication 
makes me feel tired and 
sluggish.

100; 100; 100; 90. 
Média: 97,50 *

IN; IN; IN; PA.
(IN 75%; PA 25%; MA 0) 

*

Os remédios fazem 
você se sentir cansado 
e lento?

Os remédios fazem 
você se sentir 
cansado(a) ou lento(a)?

T 2. Os remédios me 
fazem sentir cansado e 
lento.

R 2. The medicines 
make me feel tired and 
slow. 

90; 90; 100; 80.
Média: 90,00

PA; PA; IN; PA.
(IN 25%; PA 75%; MA 0)

Alternativas 
de resposta

Yes/No T 1. Sim/Não R 1. Yes/No 100; 100; 100; 100. IN; IN; IN; IN. Sim/Não. Sim/Não.

T 2. Sim/Não R 2. Yes/No 100; 100; 100; 100. IN; IN; IN; IN.

Nota. IN: Inalterado; PA: Pouco Alterado; MA: Muito Alterado e CA: Completamente Alterado.
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DISCUSSÃO

O presente trabalho realizou a adaptação transcultural para o Brasil da escala de 

adesão  a  psicofármacos MARS.  Esta  tarefa  é  importante  porque  supre  uma  carência 

existente no país. A avaliação da adesão ao medicamento psicofármaco na população de 

pacientes psiquiátricos estava muito limitada, pois não havia um instrumento de medida 

especificamente adaptado para esse contexto. 

O perfil da amostra do presente estudo, aparentemente, não difere muito do perfil 

de outros serviços de saúde mental.  Por exemplo, Pelisoli e Moreira (2005), em estudo 

epidemiológico  com  2.470  usuários  de  um  CAPS  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul, 

relataram que 59,6% dos pacientes eram do sexo feminino, o que se assemelha ao perfil da 

amostra do presente trabalho, com 60% de pacientes do sexo feminino. Na dissertação de 

Mestrado, conduzida no CAPS do tipo I de Perdões MG, Camilo (2011) encontrou que 

54,3% da amostra era feminina.  A idade média obtida no estudo de Pelisoli e Moreira 

(2005) foi de 30,35 anos, com mínimo de um ano e máximo de 94 anos. A amostra do 

presente  estudo  teve  uma idade  média  de  43,8  anos,  um pouco maior,  provavelmente 

devido aos critérios de inclusão adotados, que limitaram a amostra a usuários maiores de 

18 anos, por questões éticas em relação à participação de menores de idade em pesquisas. 

Camilo (2011), no CAPS de Perdões, encontrou uma idade média de 45,1 anos. Em um 

outro estudo, com usuários de CAPS na cidade de Lorena no estado de São Paulo, Pereira 

et  al.  (2012)  encontraram uma idade  média  de  41  anos,  mais  próxima da  amostra  do 

presente estudo. No estudo desses autores (2012), a maioria dos usuários de CAPS (50%) 

havia cursado o Ensino Fundamental incompleto ou completo. Em Perdões, Camilo (2011) 

observou  que  65,7%  da  amostra  tinha  escolaridade  definida  por  ensino  fundamental 

incompleto.  No  presente  estudo,  a  escolaridade  média  encontrada  foi  de  cinco  anos, 

correspondente  ao  Ensino  Fundamental  incompleto.  Os  diagnósticos  variaram 

significativamente entre os estudos, porém, no presente estudo, os critérios de inclusão 

restringiram os seus diagnósticos, buscando assegurar que a amostra se assemelhasse à do 

estudo original da escala MARS. 

Na construção das  instruções  e  itens  da escala,  no presente  trabalho,  buscou-se 

utilizar uma linguagem simples, clara e sem ambiguidades, garantindo sua aplicabilidade à 

população-alvo de baixa escolaridade. Ao mesmo tempo, a linguagem empregada, apesar 

de se assemelhar à linguagem oral, não foi considerada excessivamente simples, tendo sido 

bem recebida até por pacientes no estrato de maior escolaridade da amostra, como Ensino 
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Superior  incompleto.  Segundo  Pasquali  (2008),  a  linguagem  utilizada  em  escalas  de 

medida  deve  ser  suficientemente  simples  para  se  compreendida  por  pessoas  de  baixa 

escolaridade, porém adequadas também para os indivíduos de maior nível de escolaridade. 

Procurou-se, também, seguir os demais princípios postulados por Pasquali (2008), para a 

redação  dos  itens  de  uma  escala,  tais  como:  critério  comportamental,  objetividade, 

simplicidade, clareza e credibilidade, descritos anteriormente. O critério comportamental 

foi seguido, pois todos os itens se referem a um comportamento específico, do tipo  vá e  

faça, conforme sugerido por Pasquali (2008). O critério de objetividade foi atendido, já que 

todos  os  itens  permitem  apenas  uma  resposta  certa  ou  uma  errada.  Todos  os  itens 

expressam apenas uma ideia, atendendo ao critério de simplicidade. O critério de clareza 

foi  observado,  uma vez que os itens  apresentavam frases curtas,  sem verbos  na forma 

negativa e sem gírias ou regionalismos, sendo compreensíveis até por sujeitos analfabetos. 

E  o  critério  da  credibilidade  foi  atendido,  pois  se  evitaram  expressões  infantis  ou 

desproporcionais, que poderiam ser ofensivas para pessoas adultas.

O processo de adaptação transcultural, adotado no presente trabalho, buscou seguir 

as  recomendações  da  literatura  científica  pertinente,  principalmente  Guillemin  et  al. 

(1993), Beaton et al. (2000), Avanci et al. (2007), Reichenheim e Moraes (2007) e Pasquali 

(2008).  Optou-se  por  seguir  a  recomendação  de  Guillemin  et  al.  (1993)  de  se  fazer, 

inicialmente, duas traduções da escala original e, posteriormente, realizar duas retraduções, 

sendo uma retradução de  cada  uma das  traduções.  Não se  seguiu  a  recomendação  de 

Beaton et al. (2000), que é de se fazerem duas traduções, sintetizar essas duas traduções em 

uma  única  tradução  e,  posteriormente,  fazer  duas  retraduções  a  partir  dessa  tradução 

síntese.  A Comissão de Especialistas considerou que havia maior probabilidade de erro 

com o procedimento de Beaton et al. (2000), tendo em vista que necessitaria de analisar 

um número maior de versões da escala.

No Estudo Piloto, testou-se a facilidade de compreensão e praticidade da escala. A 

escala se mostrou fácil de ser aplicada sem necessidade de treinamentos específicos. Por 

ser pequena, com apenas dez itens, a aplicação é rápida, levando menos de dez minutos. 

Apenas  três  itens  precisaram  ser  modificados  e  nenhum  deles  passou  por  mudança 

marcante. A utilização da “Técnica de Sondagem”, durante as entrevistas do Estudo Piloto, 

recomendada  por  Guillemin  et  al.  (1993),  permitiu  identificar  as  palavras  mais 

problemáticas,  colher  termos  mais  adequados  à  população-alvo  e  reformular  os  itens, 

contribuindo para a adaptação da escala para o contexto brasileiro. 

As  alterações  na  redação  das  questões,  realizadas  no  presente  estudo,  foram 
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semelhantes às observadas em outros estudos. Em um estudo de adaptação para o Brasil de 

uma Escala de Sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos (Bandeira, 

Calzavara,  &  Varella,  2005),  buscou-se  uma  linguagem  simples  e  próxima  da  vida 

cotidiana,  evitando-se  termos  ambíguos  e  pouco claros.  Nesse  último  estudo,  algumas 

modificações  na  escala  foram  a  substituição  das  expressões  com  que  frequência por 

quantas  vezes,  perspectivas  futuras por  futuro,  administrar  o  dinheiro por  cuidar  do 

dinheiro,  tais como por  por exemplo, e  afazeres domésticos por  tarefas de casa. Em um 

estudo  de  adaptação  transcultural  de  duas  Escalas  de  Percepção  de  Mudanças  pelos 

pacientes  psiquiátricos  e  seus  familiares,  em  serviços  de  saúde  mental,  Bandeira, 

Calzavara, Costa e Cesari (2009) também utilizaram linguagem mais simples e próxima do 

cotidiano. Nesse estudo, foi realizada a troca da expressão  relações com a família para 

convivência com a família, pois o primeiro termo tinha provocado entendimento ambíguo e 

uma conotação negativa. Outros exemplos podem ser observados em estudos que fizeram 

adaptação de escalas para outras populações alvo. Matta, Luiza e Azeredo (2013), em um 

estudo  de  adaptação  brasileira  de  escala  de  adesão  à  terapia  para  hipertensão  arterial, 

encontraram,  durante  o  Estudo  Piloto,  dificuldades  de  compreensão  de  alguns  termos. 

Assim,  eles  modificaram  as  palavras  esforços e  analisam para,  respectivamente, 

dificuldades e  discutem,  tornando  os  itens  mais  compreensíveis.  Em  um  estudo  de 

adaptação transcultural de escala de avaliação de capacidade motora em pacientes com 

Esclerose  Múltipla  (Nogueira,  Baitelli,  Alvarenga,  &  Thuler,  2012),  optou-se  pela 

utilização de termos mais simples e claros, substituindo  limitou por  dificultou,  caminhar 

por  andar e  pode por  consegue.  No  estudo  de  adaptação  transcultural  da  escala  de 

necessidades percebidas por familiares de vítimas de trauma cranioencefálico de Hora e 

Sousa (2009), optou-se por modificar a expressão  sobre o cuidado médico para  sobre o 

tratamento em um item, visando a uma linguagem mais compreensível e clara. No Estudo 

Piloto gaúcho de adaptação transcultural  de escala de sintomas relacionados ao uso de 

cocaína (Araújo, Pedroso, & Castro, 2010), decidiu-se pelo uso de termos mais adequados 

ao contexto do uso de cocaína. Dessa forma, algumas expressões foram substituídas, como 

desejo  muito  forte por  desejo  muito  grande,  a  gíria  coca pela  palavra  cocaína,  tenho 

fissura por estou com fissura. 

No presente estudo, a adaptação da escala à população-alvo, no contexto brasileiro, 

exigiu uma modificação na redação dos itens para o formato de perguntas, que devem ser 

lidas pelo entrevistador, respondidas pelos pacientes e marcadas pelo entrevistador. Essa 

forma de aplicação se mostrou eficaz, não havendo dificuldades nem mesmo quando a 
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entrevistada  era  analfabeta.  Trata-se  de  um formato  de  aplicação  que  se  mostra  mais 

adequado  ao  contexto  brasileiro,  no  caso  da  população-alvo  da  escala  de  pacientes 

psiquiátricos  que  frequentam os  CAPS,  que  possuem nível  baixo  de  escolaridade.  Em 

outros contextos culturais, esse formato de aplicação também parece ser mais adequado 

para a população-alvo de pacientes psiquiátricos conforme apontado por alguns autores. 

Por exemplo, Perreault e Leichner (1993) destacaram que formulários autoadministrados, 

que  utilizam  “papel  e  lápis”,  seriam  problemáticos  para  pacientes  psiquiátricos, 

especialmente em serviços  psiquiátricos,  nos quais  grande parte dos sujeitos correria o 

risco de serem considerados muito doentes para serem capazes de responder a esses tipos 

de  instrumentos  e  seriam  excluídos  das  amostras.  Essa  “seletividade  instrumental” 

resultaria  em  amostras  menos  representativas  dos  serviços  de  saúde  mental,  pois  os 

pacientes  mais  graves  ficariam subrepresentados.  Esses  autores  recomendaram que  os 

pacientes  psiquiátricos tivessem assistência particular na aplicação de questionários  em 

uma entrevista na qual o pesquisador lesse as questões e anotasse suas respostas. Herdman 

et al. (1998) também apontaram para a dificuldade de utilização de escalas autoaplicadas 

para a população-alvo de pessoas com baixa escolaridade. Alguns estudos em serviços de 

saúde mental brasileiros também fundamentam essa recomendação em relação ao formato 

de aplicação dos instrumentos. Em um estudo de validação de uma Escala de Satisfação 

dos  Pacientes  Psiquiátricos  em serviços  de  saúde  mental  brasileiros,  Bandeira,  Pitta  e 

Mercier  (1999)  optaram pela  aplicação  do questionário  em entrevistas  individuais,  nas 

quais o pesquisador apresentava oralmente as questões e anotava suas respostas. No estudo 

de  adaptação  para  o  Brasil  da  Escala  de  Sobrecarga  de  Familiares  de  pacientes 

psiquiátricos (FBIS-BR), Bandeira et al. (2005) destacaram que essa escala apresentava a 

vantagem de ter  sido elaborada em formato de entrevista, portanto, aplicável para uma 

população-alvo mais ampla, com diversos níveis de escolaridade e capacidade sensorial. O 

estudo de Bandeira et al.  (2009), de adaptação de uma escala de percepção de mudanças, 

que  envolvia  pacientes  psiquiátricos  e  seus  familiares,  também  utilizou  o  formato  de 

aplicação por meio de entrevista com itens em formato de perguntas e preenchimento pelo 

pesquisador. 

As  equivalências  entre  os  instrumentos,  original  e  adaptado,  foram norteadoras 

desse trabalho. A equivalência conceitual foi avaliada analisando-se o construto de adesão 

ao tratamento nas culturas original e alvo. Observando-se o conteúdo dos itens da escala 

original, notou-se que eles se referem aos componentes da adesão que fazem parte desse 

conceito  também no  contexto  brasileiro.  Os  itens  se  referem  aos  comportamentos  de 
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adesão, tais como: esquecer-se de tomar a medicação ou deixar de tomá-lo quando se sente 

melhor, ser descuidado com o tratamento, parar de usar o medicamento quando se sente 

mal e usar a medicação apenas quando está com sintomas. Os itens se referem, ainda, a 

crenças,  cognições  ou  atitudes  referentes  aos  efeitos  benéficos  dos  medicamentos,  à 

prevenção das  crises  pelos  medicamentos,  aos efeitos  negativos  dos medicamentos e  à 

crença de que o medicamento “controlaria” a pessoa. Os elementos descritos na escala são 

observados na prática clínica e na literatura da área (WHO, 2003; Leo, Jassal e Bakhai, 

2005;  Shirakawa,  2007;  Buckley et  al.,  2009),  sendo considerados  como componentes 

importantes do comportamento de adesão aos medicamentos e das atitudes relacionadas à 

medicação. Os itens foram considerados adequados, pois descrevem uma ampla gama de 

comportamentos e cognições relacionados ao construto.

A equivalência  semântica  foi  assegurada,  pois  os  itens  das  versões  original  e 

brasileira  apresentam o  mesmo significado das  palavras.  Os  termos  mais  complexos  e 

ambíguos foram substituídos por termos mais simples, porém adequados à ideia original da 

escala.  A equivalência  idiomática  está  igualmente  resguardada  na  versão  brasileira  da 

escala,  pois  não  foi  encontrada  nenhuma  expressão  idiomática  necessitando  de  uma 

adaptação e a população-alvo não apresentou compreensão idiossincrática ou inusitada de 

nenhuma  expressão.  A equivalência  de  experiências  foi  assegurada,  pois  a  escala  não 

apresentou descrição de aspectos cotidianos fora da realidade cultural brasileira. Os itens 

não descrevem situações inusitadas para o nosso dia a dia. No que se refere à equivalência 

operacional, foi mantido o formato das alternativas de resposta e a redação das instruções, 

consideradas adequadas ao contexto brasileiro. Entretanto, a forma de aplicação da escala 

foi modificada, conforme apontado, pela necessidade de adaptação à população-alvo.
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CONCLUSÃO

A versão brasileira da escala MARS possui equivalência semântica e cultural com a 

escala  original.  Essa  escala  é  específica  para  avaliação  da  adesão  aos  medicamentos 

psicotrópicos; portanto, adequada para a população psiquiátrica, sendo inédita na literatura 

da área. Os itens se mostraram de fácil compreensão e o formato de aplicação da escala, 

desenvolvida para ser lida e preenchida por um pesquisador, permitiu sua adequação a 

pacientes com qualquer nível de escolaridade. 

Espera-se que essa escala possa ser útil para a realização de pesquisas no contexto 

brasileiro,  agregando  conhecimento  à  literatura  da  área,  principalmente  para  maior 

esclarecimento dos fatores associados à adesão dos pacientes aos medicamentos e para 

avaliação da eficácia de intervenções efetuadas para modificar a adesão. Além disso, a 

garantia  da  equivalência  entre  os  instrumentos  possibilita  realizar  comparações  válidas 

entre os resultados de pesquisas brasileiras e internacionais e facilita a compreensão das 

semelhanças e diferenças no manejo dos transtornos psiquiátricos em diferentes culturas, 

seguindo recomendação da OMS (2001).  Segundo Herdman et  al.  (1997),  a  adaptação 

transcultural de instrumentos de medida permite a comparação de resultados de estudos 

com grupos de diferentes culturas e línguas, fornece ferramentas para monitoramento de 

indicadores  de  saúde  para  gestores  de  saúde  pública  e  possibilita  extrapolação  de 

resultados de efetividade e custo-efetividade entre diferentes países.

A  adaptação  transcultural  é  o  primeiro  passo  para  o  estabelecimento  desse 

instrumento  de  medida  no  Brasil.  São  necessários  futuros  estudos  para  avaliar  as 

qualidades psicométricas de validade e fidedignidade da escala no contexto brasileiro. 



96

REFERÊNCIAS

Andreoli, S. B. Serviços de saúde mental no Brasil (2007). In M. F. Mello, A. A. F. Mello, 

& R. Kohn (Orgs.). Epidemiologia da saúde mental no Brasil (pp. 85–100). Porto Alegre: 

Artmed.

Araújo, R. B., Pedroso, R. S., & Castro, M. G. T. (2010). Adaptação transcultural para o 

idioma  português  do  Cocaine  Craving  Questionnaire  –  Brief.  Revista  de  Psiquiatria 

Clínica, 37(5), 195–198.

Avanci,  J.  Q., Assis, S. G., Santos, N. C. dos, & Oliveira, R. V. C. (2007). Adaptação 

transcultural  de escala de autoestima para adolescentes.  Psicologia: Reflexão e Crítica, 

20(3), 397–405.

Bandeira, M. (1991). Desinstitucionalização ou transinstitucionalização: Lições de alguns 

países. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 40(7), 355–360. 

Bandeira,  M.  (1993).  Reinserção  de  doentes  mentais  na  comunidade:  Fatores 

determinantes das re-hospitalizações. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 42(9), 491–498.

Bandeira, M., Calzavara, M. G. P., Costa, C. S., & Cesari, L. (2009). Avaliação de serviços 

de saúde mental: Adaptação transcultural de uma medida da percepção dos usuários sobre 

os resultados do tratamento. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 58(2), 107–114.

Bandeira, M., & Dorvil, H. (1996). Les consultations à la salle d´urgence psychiatrique, 

comparaison entre des échantillons brésiliens et québécois. Le Médécin du Québec, 31, 59–

69.

Bandeira, M., Calzavara, M. G. P., & Varella, A. A. B. (2005). Escala de sobrecarga dos 

familiares  de pacientes  psiquiátricos:  Adaptação transcultural  para  o  Brasil  (FBIS-BR). 

Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 54(3), 206–214.

Bandeira,  M.,  Gelinas,  D.,  &  Lesage,  A.  (1998).  Desinstitucionalização:  programa  de 

acompanhamento intensivo na comunidade. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 47(12), 627–



97

640.

Bandeira,  M., Pitta,  A. M. F.,  & Mercier,  C.  (1999). Escalas da OMS de avaliação da 

satisfação  e  da  sobrecarga  em serviços  de  saúde  mental:  qualidades  psicométricas  da 

versão brasileira. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 48(6), 233–244.

Barroso, S. M., Bandeira, M., & Nascimento, E. (2009). Fatores preditores da sobrecarga 

subjetiva  de  familiares  de  pacientes  psiquiátricos  atendidos  na  rede  pública  de  Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 25(9), 1957–1968.

Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000).  Guidelines for the 

process of cross-cultural adaptation of self-reports measures. Spine, 25(24), 3186–3191. 

Bebbington, P. E. (1995). The content and context of compliance.  International Clinical 

Psychopharmacology, 9(suppl. 5), 41–50.

Brasil. Ministério da Previdência Social. (2010). Anuário Estatístico da Previdência Social  

2010 (Vol. 19). Brasília: MPS/DATAPREV.

Brasil.  Ministério  da  Saúde.  (2004).  Saúde  mental  no  SUS:  Os  centros  de  atenção 

psicossocial. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde. 

Brasil. Ministério da Saúde. (2011). Saúde mental no SUS: As novas fronteiras da Reforma 

Psiquiátrica. Relatório de Gestão 2007-2010. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Brasília: Ministério 

da Saúde. 

Brooks, C. M., Richards, J. M., Kohler, C. L., Soong, S., Martin, B., Windson, R. A., & 

Bailey, W. C. (1994).  Assessing adherence to asthma medication and inhaler regimens: A 

psychometric analysis of adult self-report scales. Medical Care, 32, 298–307.

Buckley, P. F., Foster, A., Patel, N. C., & Wermert, A. (2009). Adherence to mental health 

treatment. New York: Oxford University Press. 



98

Byerly, M. J., Nakonezny, P. A., & Rush, A. J. (2008, March). The Brief Adherence Rating 

Scale  (BARS)  validated  against  electronic  monitoring  in  assessing  the  antipsychotic 

medication  adherence  of  outpatients  with  schizophrenia  and  schizoaffective  disorder. 

Schizophrenia Research, 100(1–3), 60–69.

Camilo,  C.  A.  (2011).  Avaliação  de  um  serviço  de  saúde  mental:  perspectivas  dos  

pacientes,  familiares  e  profissionais. Dissertação  de  mestrado,  Departamento  de 

Psicologia, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, Brasil. 

Carvalho, A. R. S., Dantas, R. A. S., Pelegrino, F. M., & Corbi, I. S. A. (2010). Adaptação 

e validação de uma medida de adesão à terapia de anticoagulação oral.  Revista Latino-

Americana de Enfermagem, 18(3), 3–10. 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. (2010). Avaliação dos Centros de  

Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado de São Paulo. São Paulo: Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (1998). Brasília. Recuperado em 

30 junho, 2012, de http://www2.planalto.gov.br/presidencia/a-constituicao-federal 

Contandriopoulos, A. P., Champagne, F., Potvin, L., Denis, J. L., & Boyle, P. (1994). Saber 

preparar uma pesquisa. Definição. Estrutura. Financiamento. São Paulo: Editora Hucitec 

Abrasco.

Delgado, A. B., & Lima, M. L. (2001). Contributo para a validação concorrente de uma 

medida de adesão aos tratamentos. Psicologia, Saúde & Doenças, 2(2), 81–100.

Delgado, P. G. G., Schechtman, A., Weber, R., Amstalden, A. F., Bonavigo, E., Cordeiro, 

F., ... Grigolo, T. (2007). In M. F. Mello, A. A. F. Mello, & R. Kohn (Orgs.). Epidemiologia 

da saúde mental no Brasil (pp. 85–100). Porto Alegre: Artmed. 

Demyttenaere, K., Bruffaerts, R., Posada-Villa, J., Gasquet, I., Kovess, V., Lepine, J. P., ... 

Wang, P. S. (2004). Prevalence, severity, and unmet need for treatment of Mental Disorders 



99

in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Journal of the American 

Medical Association, 291(21), 2581–2590.

Dolder, C. R., Lacro, J. P., Warren, K. A., Golshan, S., Perkins, D. O., & Jeste, D. V. (2004, 

August). Brief evaluation of medication influences and beliefs: Development and testing of 

a brief scale for medication adherence.  Journal of Clinical Psychopharmacology, 24(4), 

404–409.

Dorvil,  H.  (1987).  Les  caractéristiques  du  syndrome de  la  porte  tournante  à  l’Hôpital 

Louis-H. Lafontaine. Santé Mentale au Québec, 12(1), 79–89.

Farmer,  K.  C.  (1999).  Methods  for  measuring  and  monitoring  medication  regimen 

adherence in clinical trials and clinical practice. Clinical Therapeutics, 21(6), 1074–1090.

Faschel, J. M. G. & Camey, S. (2003). Avaliação psicométrica: a qualidade das medidas e o 

entendimento  dos  dados.  In:  J.  A.  Cunha.  Psicodiagnóstico.  (pp.  158–170)  São Paulo: 

Artmed.

Fialko, L., Garety, P. A., Kuipers, E., Dunn, G., Bebbington, P. E., Fowler, D., & Freeman, 

D.  (2008).  A large-scale  validation  study  of  the  Medication  Adherence  Rating  Scale 

(MARS). Schizophrenia Research, 100(1–3), 53–59.

Fisher,  J.  D.,  &  Fisher,  W.  A.  (1992).  Changing  AIDS-Risk  Behavior.  Psychological  

Bulletin, 111(3), 455–474.

Fisher,  J.  D.,  Fisher,  W.  A.,  Misovich,  S.  J.,  Kimble,  D.  L.,  & Malloy,  T.  E.  (1996). 

Changing  AIDS  Risk-Behavior:  Effects  of  an  Intervention  Emphasizing  AIDS  Risk 

Reduction Information, Motivation, and Behavioral Skills in a College Student Population. 

Health Psychology, 15(2), 114–123.

Gastal, L. F., Andreoli, S. B., Quintana, M. I., Gameiro, M. A., Leite, S. O., & McGrath, J. 

(2000).  Predicting  the  revolving  door  phenomenon among patients  with schizophrenic, 

affective disorders and non-organic psychoses. Revista de Saúde Pública, 34(3), 280–285.



100

Green,  J.  H.  (1988).  Frequent  rehospitalization  and  noncompliance  with  treatment. 

Hospital Community Psychiatry, 39(9), 963–966.

Gonçalves, R. W., Vieira, F. S., & Delgado, P. G. G. (2012). Política de saúde mental no 

Brasil: Evolução do gasto federal entre 2001 e 2009. Revista de Saúde Pública, 46(1), 51–

58.

Guillemin, F., Bombardier, C., & Beaton, D. (1993).  Cross-cultural adaptation of health-

related quality of life measures:  Literature review and proposed guidelines.  Journal  of 

Clinical Epidemiology, 46(12), 1417–1432.

Haywood, T. W., Kravitz, H. M., Grossman, L. S., Cavanaugh, J. L. Jr., Davis, J. M., & 

Lewis, D. A. (1995). Predicting the “revolving door” phenomenon among patients with 

schizophrenic,  schizoaffective,  and affective disorders.  American Journal of Psychiatry,  

152(6), 856–861.

Herdman, M., Fox-Rushby, J., & Badia, X. (1997). “Equivalence” and the translation and 

adaptation of health-related quality of life questionnaires. Quality of Life Research, 6, 237–

247.

Herdman, M., Fox-Rushby, J., & Badia, X. (1998). A model of equivalence in the cultural 

adaptation of HRQoL instruments: the universalist approach.  Quality of Life Research, 7, 

323–335.

Hogan, T. P., Awad, A. G., & Eastwood, R. (1983). A self-report scale predictive of drug 

compliance  in  schizophrenics:  Reliability  and  discriminative  validity.  Psychological 

Medicine, 13, 177–183.

Huang, W. F., Cheng, J. S., Lai, I. C., & Hsieh, C. F. (2009). Medication compliance in 

outpatients with schizophrenia in one veteran’s hospital in Taiwan.  Journal of Food and 

Drug Analysis, 17(6), 401–407.

Hora, E. C., & Sousa, R. M. C. (2009).  Adaptação transcultural do instrumento Family 

Needs Questionnaire. Revista Latino-americana de Enfermagem, 17(4), 541–547.



101

Hui, C. L. M., Chen, E. Y. H., Kan, C. S., Yip, K., C., Law, C. W., & Chiu, C. P. Y. (2006). 

Anti-psychotic  adherence  among  out-patients  with  schizophrenia  in  Hong  Kong.  Keio 

Journal of Medicine, 55(1), 9–14.

Janssen, B., Gaebel, W., Haerter, M., Komaharadi, F., Lindel, B., & Weinmann, S. (2006). 

Evaluation  of  factors  influencing  medication  compliance  in  inpatient  treatment  of 

psychotic disorders. Psychopharmacology, 187, 229–236.

Jónsdóttir,  H.,  Opjordsmoen, S.,  Birkenaes,  A. B.,  Engh, J.  A.,  Ringen, P.  A.,  Vaskinn, 

A., ... Andreassen, O. A. (2010). Medication adherence in outpatients with severe mental 

disorders.  Relation  between  self-reports  and  serum  level.  Journal  of  Clinical 

Psychopharmacology, 30, 169–175. 

Kampman, O., Lehtinen, K., Lassila, V., Leinonen, E., Poutanen, O., & Koivisto, A.-M. 

(2000).  Attitudes towards neuroleptic treatment: Reliability and validity of the Attitudes 

towards Neuroleptic Treatment (ANT) questionnaire.  Schizophrenia Research,  45,  223–

234.

Kohn, R., Saxena, S., Levav, I., & Saraceno, B. (2004, November). The treatment gap in 

mental health care. Bulletin of the World Health Organization, 82(11), 858–866. 

Kohn, R., Mello, M. F., & Mello A. A. F. (2007). O ônus e a carência de atendimento da 

saúde mental no Brasil. In M. F. Mello, A. A. F. Mello, & R. Kohn (Orgs.). Epidemiologia 

da saúde mental no Brasil (pp. 199–207). Porto Alegre: Artmed. 

Lacro, J. P., Dunn, L. B., Dolder, C. R., Leckband, S. G, & Jeste, D. V. (2002). Prevalence 

of  and  risk  factors  for  medication  nonadherence  in  patients  with  schizophrenia:  A 

comprehensive review of recent literature.  Journal of Clinical Psychiatry,  63(10), 892–

909. 

Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001. (2001). Dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental.  Brasília.  2001.  Recuperado  em  30  junho,  2012,  de 



102

http://www4.planalto.gov.br/legislacao-1/leis-ordinarias/legislacao-1/leis-

ordinarias/2001#content

Leo, R. J., Jassal, K., & Bakhai, Y. D. (2005).  Nonaherence with psychopharmacologic 

treatment among psychiatric patients. Primary Psychiatry, 12(6), 33–39.

Leventhal, H., & Cameron, L. (1987). Behavioral theories and the problem of compliance. 

Patient Education and Counseling, 10, 117–138.

Lieberman, J. A., Stroup, T. S., McEvoy, J. P., Swartz, M. S., Rosenheck, R. A., Perkins, D. 

O., ...  Hsiao,  J.  K. (2005). Effectiveness of antipychotic drugs in patients with chronic 

schizophrenia. New England Journal of Medicine, 353(12), 1209–1223.

Linden, M., Godemann, F., Gaebel, W., Köpke, W., Müller, P., Müller-Spahn, F., ... Tegeler, 

J. (2001). A prospective study of factors influencing adherence to a continuous neuroleptic 

treatment program in schizophrenia patients during 2 years. Schizophrenia Bulletin, 27(4), 

585–596.

Lougon, M. (2006). Psiquiatria institucional: Do hospício à reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz. 

Machado, L. F., Dahl, C. M., Carvalho, M. C. A., & Cavalcanti, M. T. (2007). Programa de 

tratamento assertivo na comunidade (PACT) e gerenciamento de casos (case management): 

revisão de 20 anos de literatura. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 56(3), 208–218.

Mahler,  C., Hermann, K., Horne, R., Ludt,  S.,  Haefeli,  W.E.,  Szecsenyi,  J.,  & Jank, S. 

(2010).  Assessing  reported  adherence  to  pharmacological  treatment  recommendations. 

Translation  and  evaluation  of  the  Medication  Adherence  Report  Scale  (MARS)  in 

Germany. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 16(3), 574–579.

Matta, S. R., Luiza, V. L., & Azeredo, T. B. (2013).  Adaptação brasileira de questionário 

para avaliar adesão terapêutica em hipertensão arterial.  Revista de Saúde Pública, 47(2), 

292–300.



103

Melo,  A.  P.  S.,  &  Guimarães,  M.  D.  C.  (2005).  Factors  associated  with  psychiatric 

treatment dropout in a mental health reference center, Belo Horizonte.  Revista Brasileira 

de Psiquiatria, 27(2), 113–118.

Morisky, D. E., Green, L. W., & Levine, D. M. (1986). Concurrent and predictive validity 

of a self-reported measure of medication adherence. Medical Care, 24(1), 67–74.

Morgado, A., & Lima, L. A. (1994). Desinstitucionalização: Suas bases e a experiência 

internacional. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 43(1), 19–28. 

Nogueira, L. A. C., Baitelli, C., Alvarenga, R. M. P., & Thuler, L. C. S. (2012). Tradução e 

adaptação transcultural  da  Multiple Sclerosis  Walking Scale – 12 (MSWS – 12) para a 

língua portuguesa do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 28(5), 998–1004.

Norcross, J. C., Krebs, P. M, & Prochaska, J. O. (2011).  Stages of Change.  Journal of  

Clinical Psychology, 67(2), 143–154. 

O’Donnell, C., Donohoe, G., Sharkey, L., Owens, N., Migone, M., Harries, R., Kinsella, 

A., Larkin, C., O’Callaghan, E. (2003). Compliance therapy: A randomised controlled trial 

in schizophrenia. British Medical Journal, 327(7419), 834–836. 

Organização  Mundial  da  Saúde.  (1993).  Classificação  de  transtornos  mentais  e  de 

comportamento da CID-10: Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas.  Porto Alegre: 

Artes Médicas. 

Organização Mundial da Saúde. (2001).  Relatório sobre a saúde do mundo 2001: Saúde  

mental: Nova concepção, nova esperança. Genebra: World Health Organization.

Pasquali,  L.  (2010).  Instrumentação psicológica,  fundamentos e práticas. Porto Alegre: 

Artmed.

Pasquali, L. Princípios de elaboração de escalas psicológicas (2008). In C. Gorenstein, L. 

H. S. G. Andrade, & A. W. Zuardi. (Eds.).  Escalas de avaliação clínica em psiquiatria e  



104

psicofarmacologia (pp. 15–21). São Paulo: Leitura Médica Ltda. 

Pelisoli, C. L., & Moreira, A. K. (2005). Caracterização epidemiológica dos usuários do 

Centro de Atenção Psicossocial Casa Aberta. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul,  

27(3), 270–277.

Pereira, M. O., Souza, J. M., Costa, A. M., Vargas, D., Oliveira, M. A. F., & Moura, W. N. 

(2012). Acta Paulista de Enfermagem, 25(1), 48–54.

Perreault,  M,  &  Leichner,  P.  (1993).  Patient  satisfaction  with  outpatients  psychiatric 

services. Qualitative and quantitative assessments. Evaluation and Program Planning, 16, 

109–118.

Portaria n. 224, de 29 de janeiro de 1992. (1992). Ministério da Saúde.

Portaria n. 336/ GM, de 19 de fevereiro de 2002. (2002). Ministério da Saúde.

Portaria  n.  3.088,  de  23  de  dezembro  de  2011. (2011).  Institui  a  Rede  de  Atenção 

Psicossocial  para  pessoas com sofrimento ou transtorno mental,  incluindo aquelas com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Brasília/DF: Ministério da Saúde.

Ramalhinho,  I.  (1994).  Adesão  à  terapêutica  anti-hipertensiva.  Contributo  para  o  seu 

estudo (Manuscrito não publicado). Lisboa: Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Lisboa.

Reichenheim, M. E., Moraes, C. L., & Hasselmann, M. H. (2000). Equivalência semântica 

da versão em português do instrumento Abuse Assessment Screen para rastrear a violência 

contra a mulher grávida. Revista de Saúde Pública, 34(6), 610–616.

Reichenheim,  M.  E.,  &  Moraes,  C.  L.  (2007).  Operacionalização  de  adaptação 

transcultural  de  instrumento  de  aferição  usados  em  epidemiologia.  Revista  de  Saúde 

Pública, 41(4), 665–673.



105

Rosa, M. A., & Elkis, H. (2007). Adesão em esquizofrenia. Revista de Psiquiatria Clínica,  

34(suppl. 2), 189–192.

Rosa,  M.,  & Marcolin,  M. A.  (2000).  Escala  de  Influências  Medicamentosas  (ROMI): 

tradução  e  adaptação  um  instrumento  para  avaliar  a  aderência  ao  tratamento.  Jornal  

Brasileiro de Psiquiatria, 49(10–12), 405–412.

Schmidt, M. I., Duncan, B. B., Silva, G. A., Menezes, A. M., Monteiro, C.  A., Barreto, S. 

M., Chor, D., & Menezes, P. R. (2011). Saúde no Brasil fascículo 4 – Doenças crônicas não 

transmissíveis no Brasil: Carga e desafios atuais. Lancet, 377(9781), 1949–1961.

Selltiz, C., Wrightsman, L. S., & Cook, S. W. (1987).  Métodos de pesquisa nas relações  

sociais: volume 1, delineamentos de pesquisa. São Paulo: EPU. 

Shea,  S.,  Misra,  D.,  Erlich,  M.  H.,  Field,  L.,  & Francis,  C.  K.  (1992).  Correlates  of 

nonadherence to hypertension treatment in an inner-city minority population.  American 

Journal of Public Health, 82(12), 1607–1612. 

Shirakawa, I. (Ed.). (2007). Esquizofrenia: Adesão ao tratamento. São Paulo: Casa Leitura 

Médica.

Shirakawa,  I.  (2009).  Ajustamento  social  na  esquizofrenia. São  Paulo:  Casa  Leitura 

Médica.

Silva,  T. F. C., Lovisi,  G. M., Verdolin, L.  D., & Cavalcanti,  M. T.  (2012).  Adesão ao 

tratamento  medicamentoso  em  pacientes  do  espectro  esquizofrênico:  Uma  revisão 

sistemática da literatura. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 61(4), 242–251.

Tessler, R. C., & Gamache, G. M. (2000). Family experiences with mental illnes. Westport: 

Auburn House.

Thompson, K., Kulkarni, J., & Sergejew, A. A. (2000). Reliability and validity of a new 

Medication Adherence Rating Scale (MARS) for the psychoses.  Schizophrenia Research,  

42, 241–247.



106

Thornicroft,  G.,  &  Tansella,  M.  (2010).  Boas  práticas  em  saúde  mental  comunitária. 

Barueri: Editora Manole.

Üstün, T. B. (1999). The Global Burden of Mental Disorders. American Journal of Public  

Health, 89(9), 1315–1318.

Valentini, W., Levav, I., Kohn, R., Miranda, C. T., Mello, A. A. F., Mello, M. F., & Ramos, 

C.  P.  (2004).  Treinamento  de  clínicos  para  o  diagnóstico  e  tratamento  da  depressão. 

Revista de Saúde Pública, 38(4), 522–528.

Vallerand,  R.  J.  (1989).  Vers  une  méthodologie  de  validation  trans-culturelle  de 

questionnaires  psychologiques:  Implications  pour  la  recherche  em  langue  française. 

Psychologie canadienne, 30(4), 662–680.

Vanelli, I., Chendo, I., Gois, C., Santos, J., & Levy, P. (2011).  Adaptação e validação da 

versão portuguesa da escala de adesão à terapêutica. Acta Medica Portuguesa, 24, 17–20.

Villano, L. A. B., Nanhay, A. L. G., Moraes, L. R., & Costa e Silva, J. A. (1995). Results 

from de Rio de Janeiro Centre. In T. B. Üstün & N. Sartorius (Eds).  Mental illness in  

general health care: an internation study. (pp. 227–245). Chichester: John Wiley & Sons.

Wang, P. S., Aguillar-Gaxiola, S., Alonso, J., Angermeyer, M. C., Borges, G., Bromet, E. J., 

...  Wells, J.  E. (2007).  Use of mental  health services for anxiety,  mood, and substance 

disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys. Lancet 370, 841–850. 

Recuperado em 30 agosto, 2013, de http://www.thelancet.com 

Whiteford, H. A., Degenhardt, L., Rehm, J., Baxter, A. J., Ferrari, A. J., Erskine, H. E., ... 

Vos, T. (2013). Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: 

findings from the Global Burden of Disease Study 2010.  Lancet, 1–12. Published online 

August 29, 2013. Acessed on www.thelancet.com on 1 september 2013.

World  Health  Organization.  (2003).  Adherence  to  long-term  therapies:  Evidence  for  

action. Geneve: World Health Organization.



107

World Health Organization. (2008).  Integrating mental health in primary care: A global  

perspective. Geneve: World Health Organization.

Weiden, P., & Glazer, W. (1997). Assessment and treatment selection for “revolving door” 

in patients with schizophrenia. Psychiatric Quarterly, 88(4), 377–392.

Weiden,  P.,  Rapkin,  B.,  Mott,  T.,  Zygmunt,  A.,  Goldman,  D.,  Horvitz-Lennon,  M.,  & 

Frances,  A.  (1994).  Rating  of  medication  influences  (ROMI)  scale  in  schizophrenia. 

Schizophrenia Bulletin, 20(2), 297–310.



108

ANEXOS



109

ANEXO A

Escala MARS (Medication Adherence Rating Scales)

Instructions: Please respond to the following statements by circling the answer which best 

describes your behaviour or the attitude you have held toward your medication in the past  

week.

1. Do you ever forget to take your medication? 

Yes = 0 /No = 1

2. Are you careless at times about taking your medication? 

Yes = 0 /No = 1

3. When you feel better, do you sometimes stop taking your medicine? 

Yes = 0 /No = 1

4. Sometimes if you feel worse when you take the medicine, do you stop taking it?

Yes = 0 /No = 1

5. I take my medication only when I am sick. 

Yes = 0 /No = 1

6. It is unnatural for my mind and body to be controlled by medication. 

Yes = 0 /No = 1

7. My thoughts are clearer on medication. 

Yes = 1 /No = 0

8. By staying on medication, I can prevent getting sick. 

Yes = 1 /No = 0

9. I feel weird, like a ‘zombie’, on medication. 

Yes = 0 /No = 1

10. Medication makes me feel tired and sluggish. 

Yes = 0 /No = 1

Escore final resulta da soma dos itens: varia de 0 (baixa probabilidade de adesão a 

10 (alta probabilidade de adesão). Itens 7 e 8 são invertidos.

Primeira subescala (comportamento de adesão ao medicamento): itens 1 a 4. 

Segunda subescala (atitude subjetiva de usar a medicação): itens 5 a 8. 

Terceira  subescala  (efeitos  colaterais  negativos  e  atitudes  com  a  medicação 

psicotrópica): itens 9 e 10.



110

ANEXO B

Questionário Sociodemográfico e Clínico

Entrevistador: _____________________________________Data da Entrevista: ___/___/_____

Instituição:________________________________________Local entrevista:______________

DADOS DO PRONTUÁRIO

Nº de prontuário:___________Nome:_________________________________________________

Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino      Idade: ____ anos       Data de Nascimento:__/__ /____ 

Naturalidade:_______________Diagnóstico (nome e CID 10):_____________________________ 

Comorbidades: __________________________________________________________________

Data da primeira admissão:_____________Proveniente:__________________________________

Número de internações:___________________ Tempo total:_______________________________

Última internação: de_____________________ até_______________Duração:________________

Medicamentos:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Frequência mensal atual:_____________________

DADOS FORNECIDOS PELO RESPONDENTE:

1. Escolaridade: _________nº de anos na escola.

(   ) 1. analfabeto       (   ) 2. Primeiro incompleto        (   ) 3. Primeiro grau completo 

(   ) 4. Segundo grau incompleto      (   ) 5. Segundo grau completo    (   ) 6. Superior incompleto 

(   ) 7. Superior completo       (   ) 8. Pós graduação

2. Estado civil: (  ) 1. Solteiro(a) (  ) 2. Vivendo como casado(a) (   ) 3. Casado(a) 

(  ) 4. Viúvo(a) (  ) 5. Separado(a) / Divorciado(a)      

3. Atividade laborativa: (  ) 1. trabalho regular (  ) 2. trabalho eventual (  ) 5. 

desempregado (  ) 3. aposentado (  ) 4. afastado em perícia médica

4. Recebe beneficio (  ) 1. aposentadoria por invalidez (  ) 2. pensão 

(  ) 3. outros: ___________________ (  ) 4. não

5. Você tem alguma renda própria (recebe algum dinheiro?)? (  ) 1. sim (  ) 2. não

Se sim: Quanto ele ganha por mês? 

R$________________

6. Você está trabalhando?     (  ) 1. sim (  ) 2. não

Se sim, qual é seu trabalho atual?_____________________________________________

7. Tipo de residência em que mora: (  ) 1. própria       (  ) 2. alugada
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(  ) 3. cedida por familiar    (  ) 4. outro tipo:________ 

8. Você tem filhos? (  ) 1. sim     (  ) 2. não

Se sim, quantos?____________________________

9. Com quem você mora? (  ) 1. família de origem (pai, mãe, irmãos)          

(  ) 2. família secundária (cônjuge, filhos)

(  ) 3. lar protegido     

(  ) 4. sozinho      

(  ) 5. outros:___________________________

10. Você mora em:   (  ) 1. Zona urbana (  ) 2. Zona rural

11. Com que idade você ficou doente?  _______ anos

12. Há quantos anos você está doente? _______ anos.

13. Há quanto tempo você faz tratamento psiquiátrico? ______ anos.

14. Quantas crises você teve no último ano? ______________ crises.

15. Você já ficou internado em hospital psiquiátrico?  (  ) 1. sim (  ) 2. não

16. Você está satisfeito com o seu tratamento?   (  ) 1. sim (  ) 2. não

17. Quantos remédios o médico receitou para você?_________________ remédios. 

Quais?__________________________________________________________________________

Frequência p/ tomar:     (  ) 1. diária         (  ) 2. semanal          (  ) 3. mensal

Quantas vezes ao dia: ______________ vezes.

18. Você toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?       (  ) 1. sim (  ) 2. não

      Se não, Quem dá o remédio?__________________  

                  Você aceita tomar? (   ) 1. sim (  ) 2. não 

(   ) 3. às vezes; Obs.: ___________________



112

ANEXO C

Parecer do CEPES, memorando 06/2013/CEPES/UFSJ
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ANEXO D

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você  está  sendo  convidado  a  participar  de  um estudo  sobre  o  uso  de  remédios  para 

transtornos psiquiátricos. O responsável por este estudo é Ícaro Carvalho Moreira, médico 

psiquiatra e aluno da pós-graduação da 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 isso, gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente meia 

hora,  para responder a um questionário sobre o uso de remédios psiquiátricos e outras 

informações. 

 

Esta  entrevista  não  vai  interferir  no  seu  tratamento  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 para 

você. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. Seu 

nome não aparecerá em qualquer momento do estudo e as informações que você fornecer 

serão confidenciais; portanto, ficarão apenas entre nós. A divulgação das informações será 

anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas.

Os resultados deste estudo permitirão uma melhor compreensão sobre o uso de remédios 

psiquiátricos por pacientes que são tratados nesse serviço. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

Eu, __________________________________________________________, ouvi/li o 

                                             (nome do voluntário)

esclarecimento  e  compreendi  para  que  serve  o  estudo  e  como  ele  será  realizado.  A 

explicação que recebi esclarece que minha participação não terá nenhum risco para mim. 

Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão, e que isso não afetará o meu tratamento. Sei que meu nome não 

será divulgado,  que não terei  despesas e que não receberei  dinheiro para participar do 

estudo. Eu concordo em participar desta entrevista. 

           São João del-Rei, ......../.........../2013

_______________________________________                    _____________________

                 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 Ícaro, no número 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.

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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ANEXO E

Escala de Avaliação de Adesão à Medicação – MARS-BR

Instruções:  Eu  vou  fazer  algumas  perguntas  sobre  como  você  toma  seus  remédios 

psiquiátricos  e  o  que  você  pensa  sobre  eles.  Por  favor,  responda  sinceramente  cada 

pergunta.

1. Você, às vezes, se esquece de tomar seus remédios?

Sim = 0 /Não = 1

2. Às vezes, você se descuida de tomar seus remédios?

Sim = 0 /Não = 1

3. Quando você se sente melhor, você, às vezes, para de tomar seus remédios?

Sim = 0 /Não = 1

4. Às vezes, se você sente pior quando toma seus remédios, você para de tomá-los?

Sim = 0 /Não = 1

5. Você toma seus remédios só quando está passando mal?

Sim = 0 /Não = 1

6. Você acha estranho a pessoa ser controlada por remédios?

Sim = 0 /Não = 1

7. Seus pensamentos ficam mais claros quando você está tomando remédios?

Sim = 1 /Não = 0

8. Você acha que tomando seus remédios, você evita ficar doente?

Sim = 1 /Não = 0

9. Você se sente esquisito(a) quando está tomando seus remédios?

Sim = 0 /Não = 1

10. Os remédios fazem você se sentir cansado(a) ou lento(a)?

Sim = 0 /Não = 1
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