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“Se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos 

úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo”.  

(Viktor Frankl) 
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RESUMO 

A partir do processo de desinstitucionalização psiquiátrica, muitas famílias foram 

confrontadas com a necessidade de prestarem cuidados cotidianos a um paciente 

psiquiátrico. Estudos apontam que o papel de cuidador de paciente psiquiátrico provoca 

alterações na rotina e na vida social e profissional dos familiares, ocasionando um 

sentimento de sobrecarga. A sobrecarga pode comprometer a saúde física e psicológica dos 

cuidadores, bem como diminuir sua qualidade de vida e bem-estar subjetivo. Na literatura 

da área, foram encontrados três estudos internacionais que investigaram a relação entre 

sobrecarga e bem-estar subjetivo de cuidadores, um deles com pacientes com demência, 

outro com pacientes com deficiência de desenvolvimento e apenas um com pacientes 

psiquiátricos. Somente um estudo brasileiro avaliou a relação entre essas duas variáveis, 

porém com familiares cuidadores de pacientes com demência, e não com pacientes 

psiquiátricos. O objetivo do presente estudo foi investigar a relação entre a sobrecarga e o 

bem-estar subjetivo, especificamente de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. 

Para isso, foram entrevistados 76 familiares de pacientes atendidos em três serviços de 

saúde mental de duas cidades de porte médio do interior de Minas Gerais. Foram 

aplicados: a escala de bem-estar subjetivo EBES, a escala de sobrecarga FBIS-BR e um 

questionário sociodemográfico e clínico. Os resultados mostraram uma correlação negativa 

significativa entre as duas variáveis, indicando que níveis mais elevados de sobrecarga 

estavam associados a um menor grau de bem-estar subjetivo dos familiares. Os domínios 

da sobrecarga mais relacionados a um baixo nível de bem-estar subjetivo foram: o 

sentimento de incômodo ao ter que lidar com os comportamentos problemáticos dos 

pacientes e, em segundo lugar, o incômodo na realização das tarefas cotidianas. Os fatores 

preditores de maior grau de bem-estar subjetivo dos familiares foram: ser do sexo 

feminino, ter bom relacionamento com o paciente, não se sentir doente por cuidar do 

paciente, o paciente ter atividade de lazer, ajudar nas tarefas de casa e ter menor número de 

comportamentos problemáticos. Esses resultados apontam para a necessidade de os 

serviços de saúde mental desenvolverem intervenções visando a fornecer orientações e 

apoio aos familiares, de forma a diminuir sua sobrecarga no papel de cuidadores e 

melhorar seu bem-estar subjetivo, o que pode ter resultados positivos no atendimento 

cotidiano aos pacientes.  

Palavras-chave: Sobrecarga de cuidadores; Familiares de pacientes psiquiátricos; Bem-

estar subjetivo. 



 
 

ABSTRACT 

 

As a consequence of Psychiatric Deinstitutionalization, many families have to provide 

daily care for a psychiatric patient. Studies showed that being a caregiver of a psychiatric 

patient result in changes in daily routine, and in social and professional life, causing a 

feeling of burden. This feeling can affect caregivers’ physical and mental health, and 

decrease their quality of life and subjective well-being. In the literature we found only 

three international studies investigating the relationship between caregivers burden and 

subjective well-being, one regarding patients with dementia, the other with patients with 

cognitive disability and only one study regarding psychiatric patients caregivers. Only one 

Brazilian study has evaluated the relationship between these two variables regarding 

patients with dementia and not psychiatric patients. The objective of the present study was 

to investigate the relationship between burden and subjective well-being, specifically in 

family caregivers of psychiatric patients. We interviewed a sample of 76 family caregivers 

of psychiatric patients being treated in three mental health services in two medium size 

cities of Minas Gerais. Three instruments were applied: the Subjective Well-Being Scale 

(EBES), The Family Burden Scale (FBIS-BR) and a demographic and clinical 

questionnaire. The results showed a significant negative correlation between the two 

variables, indicating that higher levels of burden were associated with a lower degree of 

caregivers’ subjective well-being. The burden domains most related to a low level of 

subjective well-being were: the feeling of burden when dealing with patients’ disturbing 

behaviors and secondly, the feeling of burden when doing household chores for the 

patients. The predictors of higher caregivers’ subjective well-being were: being female, 

having a good relationship with the patient, not feeling sick as a result of the caregiving 

role and also when the patient had a leisure activity, helped with house chores and had less 

disturbing behaviors. These results point to the need of developing interventions in mental 

health services aiming to provide guidance and support to the families in order to reduce 

caregivers’ burden and to improve their subjective well-being, which can have in turn 

positive results in patients’ daily care. 

 

Keywords: Caregivers’ burden; psychiatric patients’ relatives; subjective well-being. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitas famílias são confrontadas com a necessidade de cuidar de um paciente 

psiquiátrico. Estima-se que uma em quatro famílias tenha, pelo menos, um membro com 

algum transtorno psiquiátrico (Organização Mundial da Saúde – OMS, 2001). Em um 

estudo realizado com 14 países, nos anos de 2001 a 2003, a prevalência de transtornos 

psiquiátricos variou de 9,1 a 16,1% (Demyttenaere et al., 2004) e os transtornos 

neuropsiquiátricos afetaram mais de 25% da população em alguma fase da vida (OMS, 

2001). No ano de 2004, os transtornos psiquiátricos corresponderam a 13% da Carga 

Global de Doenças no mundo. A Carga Global se refere aos anos perdidos e aos anos 

vividos com incapacidade, ajustados pela gravidade da doença (OMS, 2013). Nesse 

cálculo, considerando-se apenas os anos vividos com incapacidade, os transtornos 

psiquiátricos representaram 25,3% e 33,5% dos anos vividos com incapacidade em países 

de baixa e média rendas, respectivamente (OMS, 2013). No Brasil, de acordo com o 

Ministério da Saúde (Brasil, 2005), a prevalência de transtornos psiquiátricos graves e 

persistentes é de 3%. Com relação à Carga Global de Doenças, os transtornos 

neuropsiquiátricos correspondem a 20,3% (OMS, 2011).  

Os custos dos transtornos psiquiátricos podem ser de aspecto monetário e não 

monetário. O aspecto monetário está relacionado à perda de emprego, redução de 

produtividade, gastos com prestação de serviços sociais e de saúde, níveis de criminalidade 

e segurança pública. Embora os custos da saúde mental sejam elevados, na maioria dos 

países ainda é pequeno o valor orçamentário destinado à saúde mental (OMS, 2001). Em 

2011, os países de alta renda investiram aproximadamente 5% de seu orçamento em saúde 

para a saúde mental (OMS, 2011). No Brasil, em 2005, apenas 2,3% do orçamento total da 

saúde foi destinado à saúde mental (Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus, & Mari, 

2007), valor inferior quando comparado a países como a Inglaterra, que destinou, em 2011, 

cerca de 10% do orçamento da saúde para a saúde mental (Gonçalves, Vieira, & Delgado, 

2012).  

Os custos não monetários afetam tanto os pacientes quanto os familiares. Para os 

pacientes, referem-se ao sofrimento decorrente da sintomatologia, baixa qualidade de vida 

e integração social, incapacidade para o trabalho e perda da independência. Para os 

familiares, envolvem as alterações que ocorrem na rotina e na sua vida social e 
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profissional, podendo ocasionar sobrecarga e estresse advindos do processo de cuidar 

(Tessler & Gamache, 2000; OMS, 2001; Thornicroft & Tansella, 2010).  

O impacto dos transtornos psiquiátricos na família intensificou-se a partir do 

processo de desinstitucionalização psiquiátrica, iniciado nos países desenvolvidos a partir 

da década de 1950 e, no Brasil, ao final da década de 1970. Nesse processo, o tratamento 

dos pacientes psiquiátricos, realizado exclusivamente em hospitais psiquiátricos, passou a 

ser oferecido em serviços comunitários de saúde mental, enfatizando a reinserção do 

paciente na comunidade, com resultante ampliação da participação dos familiares no 

cuidado ao paciente (Bandeira, 1991; Morgado & Lima, 1994; Bandeira, Pitta, & Mercier, 

2000; Koga, Furageto, & Santos, 2006; Andreoli, 2007; Delgado et al., 2007). Assim, a 

família passou a desempenhar funções anteriormente exercidas pelas instituições 

psiquiátricas, como supervisão das tarefas diárias dos pacientes, administração de 

medicamentos e enfrentamento de situações de crise (Tessler & Gamache, 2000; Bandeira 

& Barroso, 2005; Koga et al., 2006; Bessa & Waidman, 2013; Demarco, Nunes, Jardim, 

Coimbra, & Kantorski, 2014). 

O maior envolvimento das famílias nas tarefas de cuidado cotidiano aos pacientes, 

sem o preparo adequado para esse desempenho, resultou em um sentimento de sobrecarga 

(Tessler & Gamache, 2000). A sobrecarga é definida como consequências negativas na 

vida dos familiares ocasionadas pelo papel de cuidador de um paciente psiquiátrico 

(Maurin & Boyd, 1990). Envolve a dimensão objetiva, que diz respeito às alterações 

concretas e observáveis na vida dos familiares, e a dimensão subjetiva, que se refere às 

percepções e sentimentos dos familiares em relação ao papel que desempenham (Maurin & 

Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Rose, 1996; Tessler & Gamache, 2000; Pratima & Jena, 

2011; Cardoso, Vieira, Ricci, & Mazza, 2012; Hansen, Vedana, Miasso, Donato, & 

Zanetti, 2014). 

Na literatura internacional, diversos estudos investigaram os efeitos adversos do 

papel de cuidador na saúde dos familiares, tais como a redução da saúde psicológica 

(McMillan & Mahon, 1994; St. Onge & Lavoie, 1997; Koga & Fugareto, 1998; Hooker, 

Bowman, Coehlo, Lim, Guariglia, & Li, 2002) e o surgimento de sintomas físicos 

(Baumgarten, Battista, Infante-Rivard, Hanley, Becker, & Gauthier, 1992; Shaw et al., 

1997; Hooker et al., 2002). Familiares mais sobrecarregados podem ter menor qualidade de 

vida (Bell, Araki, & Neumann, 2001; Lecovich, 2008). A sobrecarga pode afetar, ainda, o 

sentimento de bem-estar subjetivo dos familiares (Webb et al., 1998; McConaghy & 

Caltabiano, 2005; Werner & Shulman, 2013). O bem-estar subjetivo se refere ao que as 
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pessoas pensam e como elas se sentem a respeito de suas vidas, incluindo domínios como a 

satisfação com a vida e os afetos positivos e negativos (Albuquerque, 2004; Giacomoni, 

2004; Seligman, 2004; Stones, Worobetz, & Brink, 2011). O afeto positivo diz respeito à 

frequência de emoções positivas experimentadas pelo sujeito, enquanto que o afeto 

negativo se refere à frequência de emoções negativas experimentadas pelo sujeito e 

abrange vários estados de humor aversivos. A dimensão satisfação com a vida consiste em 

um julgamento cognitivo que a pessoa faz da sua vida a partir de seus próprios critérios, e 

não de critérios externos (Albuquerque & Tróccoli, 2004; Costa & Pereira, 2007; 

Woyciekoski, Stenert, & Hutz, 2012). 

Para conhecer os estudos que avaliaram a relação entre sobrecarga e bem-estar 

subjetivo dos familiares cuidadores, foi feita uma busca sistemática nos indexadores 

SciELO, Lilacs, Medline, Pubmed e Psycinfo, utilizando os descritores family burden, 

burden of care, psychiatric patients, subjective well-being, sobrecarga de cuidadores, 

familiares de pacientes psiquiátricos e bem-estar subjetivo. Foram encontrados três 

estudos internacionais que avaliaram a relação entre essas duas variáveis, sendo que um 

utilizou uma amostra de cuidadores de idosos com demência (McConaghy & Caltabiano, 

2005), um avaliou cuidadores de pacientes com deficiência de desenvolvimento (Werner & 

Shulman, 2013) e outro utilizou uma amostra de cuidadores de pacientes psiquiátricos 

(Webb et al., 1998). No contexto nacional, foi encontrado apenas um estudo que avaliou a 

relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo em cuidadores, porém referente a 

cuidadores de pacientes idosos com demências (Lenardt, Willig, Seima, & Pereira, 2011). 

Não foi encontrado nenhum estudo nacional, com amostra de cuidadores de pacientes 

psiquiátricos, que tenha avaliado a relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo.  

Os problemas de pesquisa encontrados na literatura consultada foram a carência de 

estudos internacionais publicados em periódicos científicos sobre a relação entre 

sobrecarga e bem-estar subjetivo de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, e a 

ausência de estudos nacionais sobre essa relação, com a população alvo de pacientes 

psiquiátricos, o que requer novas investigações, justificando a realização do presente 

estudo. A questão que se coloca, neste estudo, é se há ou não uma relação entre sobrecarga 

e bem-estar subjetivo de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Inicialmente, será apresentado o processo de desinstitucionalização psiquiátrica nos 

contextos internacional e brasileiro. Em seguida, será abordada a avaliação dos serviços de 

saúde mental, uma vez que a sobrecarga familiar é um indicador da qualidade desses 

serviços. Posteriormente, será apresentada a experiência dos familiares como cuidadores de 

pacientes psiquiátricos, a conceituação de sobrecarga, o modelo teórico proposto por 

Maurin e Boyd (1990) e os fatores associados à sobrecarga. Serão apresentadas, em 

seguida, a conceituação de bem-estar subjetivo e as dimensões desse construto. Por fim, 

serão apresentados os estudos que investigaram a relação entre sobrecarga e bem-estar 

subjetivo de familiares cuidadores. 

 

Desinstitucionalização psiquiátrica 

 

 O envolvimento das famílias nos cuidados cotidianos dos pacientes psiquiátricos 

tornou-se mais intenso a partir do processo de desinstitucionalização psiquiátrica, uma vez 

que o tratamento desses pacientes deixou de ser feito em hospitais psiquiátricos, por meio 

de longas internações, e passou a ser realizado prioritariamente em serviços comunitários 

de saúde mental, focando em sua reinserção social. A permanência dos pacientes em suas 

famílias resultou em um aumento das tarefas dos familiares, provocando sua sobrecarga 

com o papel de cuidadores.  Neste contexto, surgiram as primeiras pesquisas que avaliaram 

as consequências da desinstitucionalização psiquiátrica para os familiares de pacientes 

psiquiátricos (OMS, 2001; Bandeira & Barroso, 2005). O estudo da sobrecarga dos 

familiares se insere, portanto, no contexto maior da desinstitucionalização psiquiátrica. 

O processo de desinstitucionalização psiquiátrica se iniciou na década de 1950 na 

Inglaterra, estendendo-se, após alguns anos, a outros países. Nos Estados Unidos, esse 

movimento teve início em meados dos anos de 1960 (Bandeira, 1991; Morgado & Lima, 

1994; Lougon, 2006). Os principais fatores que possibilitaram o processo de 

desinstitucionalização psiquiátrica foram: as denúncias sobre as condições precárias das 

instalações e do tratamento prestado pelos hospitais psiquiátricos; o movimento pelos 

direitos civis e humanos dos pacientes; o desenvolvimento de antipsicóticos capazes de 

controlar a sintomatologia do transtorno da maioria dos pacientes graves, possibilitando o 

tratamento na comunidade; e o interesse em reduzir os custos da manutenção dos hospitais 

psiquiátricos, visando à diminuição de leitos, à transferência do tratamento para serviços 
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comunitários e à reinserção social dos pacientes (Bandeira, 1991; Morgado & Lima, 1994; 

Lougon, 2006).  

 Para a implantação de serviços comunitários de saúde mental, capazes de 

proporcionar tratamento adequado aos pacientes psiquiátricos, é necessário amplo 

investimento de recursos financeiros e humanos. Porém, a maioria dos países que aderiram 

ao movimento de desinstitucionalização psiquiátrica não financiou adequadamente a 

implantação desses serviços. Dessa forma, o desenvolvimento de serviços comunitários 

não foi proporcional à redução de leitos dos hospitais e insuficientes para atender à 

complexidade dos transtornos psiquiátricos (Bandeira, 1991). Os serviços de saúde mental 

oferecidos na comunidade eram considerados adequados para pacientes com transtornos 

mais leves. Dessa forma, os pacientes com transtornos graves e persistentes e aqueles 

resistentes ao tratamento eram negligenciados (Morgado, & Lima, 1994; Lougon, 2006).  

Outras dificuldades da desinstitucionalização se referem à falta de preparo dos 

profissionais, da comunidade e da família para lidar com o paciente psiquiátrico, podendo 

gerar estigma, sofrimento no paciente e sobrecarga nos cuidadores. Ocorreram, ainda, 

problemas com pacientes psiquiátricos em relação à moradia, dificuldade financeira, 

consumo de álcool e outras drogas, problemas com a polícia e justiça, uma vez que, ao 

cometer algum delito, o paciente era julgado como criminoso comum (Bandeira, 1993; 

Morgado & Lima, 1994; Lougon, 2006). 

O fenômeno conhecido como porta giratória (revolving door), caracterizado por 

altas taxas de re-hospitalizações dos pacientes psiquiátricos, também é considerado um 

problema decorrente da desinstitucionalização psiquiátrica (Bandeira & Dorvil, 1996). 

Esses autores realizaram um estudo comparando as características de pacientes que 

frequentavam a urgência psiquiátrica em um hospital do Canadá, país que havia 

implantado a desinstitucionalização psiquiátrica, e em um hospital do Brasil, onde o 

processo ainda não tinha sido iniciado. O estudo apontou semelhanças entre os perfis das 

duas amostras de pacientes. O fator associado ao fenômeno da porta giratória encontrado 

foi a ausência de acompanhamento médico e de medicação, sendo que 46,7% dos pacientes 

não faziam uso de medicamentos e 42,46% estavam sem acompanhamento médico nos seis 

meses antecedentes à pesquisa. 

Para diminuir as re-hospitalizaçoes e proporcionar a reinserção social adequada dos 

pacientes, foram criados, a partir de 1970, programas de acompanhamento psiquiátrico 

intensivo na comunidade. Tais programas eram complexos, por possuírem equipes 

multidisciplinares; intensos, pois a equipe atuava todos os dias da semana, podendo chegar 
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a 24 horas por dia; e globais, por objetivarem atender às diversas necessidades dos 

pacientes. Destacam-se o modelo italiano de acompanhamento intensivo e três modelos 

criados nos Estados Unidos, a saber, o modelo Case Management, o Program for Assertive 

Community Treatment (Programa PACT) e o programa Bridge, são exemplos desses 

programas (Bandeira, Gelinas, & Lesage, 1998; Machado, Dahl, Carvalho, & Cavalcanti, 

2007).  

 O modelo italiano de acompanhamento intensivo se caracterizou por elevado 

número de profissionais acompanhando os pacientes, uma equipe responsável pelas visitas 

aos pacientes em suas casas e monitoramento do seu estado de saúde, prevenindo crises e 

re-hospitalizações. O programa oferece, também, serviços de atendimento a crises em 

tempo integral, com enfermeiro e psiquiatra que atendem em plantão aos domingos e 

feriados, podendo ser contatados por telefone. O desenvolvimento desse programa 

apresentou grande variação nas regiões da Itália, sendo que 31,8% foram bem integrados; 

23,4% pouco desenvolvidos, mas potencialmente eficientes; 33,4% recentes e ainda pouco 

satisfatórios; e 11,4% deficientes e insatisfatórios. O programa foi bem-sucedido nas 

regiões em que a implantação ocorreu adequadamente, como, por exemplo, na região sul 

de Verona (Bandeira et al., 1998).  

O programa Case Management, desenvolvido nos Estados Unidos, consiste em um 

sistema de coordenação e integração dos serviços. Nesse programa, um agente, 

denominado case manager, é designado para acompanhar o paciente, auxiliando-o na 

reinserção social. Esse agente exerce as funções de identificar as necessidades do paciente 

e os serviços comunitários dos quais ele necessita, garantir que o paciente faça uso desses 

serviços e avaliar se eles atenderam às necessidades identificadas. Os serviços que o 

paciente necessita não são oferecidos pelo case manager. Este apenas coloca o paciente em 

contato com os serviços disponíveis na comunidade. Essa é uma limitação do programa, 

uma vez que os serviços comunitários são insuficientes para atender às múltiplas 

necessidades do paciente. Para superar essa limitação, o programa foi modificado e os 

agentes passaram a oferecer aos pacientes os serviços não encontrados na comunidade, 

além de intervir em momentos de crises, fazer treinamento dos pacientes em habilidades 

sociais e de vida cotidiana e representar o paciente junto a agências sociais. Ainda assim, o 

programa foi insuficiente, já que o case manager não possuía formação em diversas áreas, 

para que fosse possível suprir as inúmeras necessidades dos pacientes (Bandeira et al., 

1998; Machado et al, 2007) 
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O Program for Assertive Community Treatment (PACT), também conhecido como 

modelo de Madison, caracteriza-se por oferecer ao paciente acompanhamento diário e 

individual, exercido por uma equipe multiprofissional, de forma contínua e por tempo 

ilimitado. Essa equipe realiza busca ativa do paciente e trabalha a maior parte do tempo na 

comunidade. O acompanhamento intensivo proposto nesse programa inclui seis aspectos 

primordiais, a saber, identificação das necessidades do paciente, em todas as dimensões de 

sua vida; preparação de um plano individualizado para atender às necessidades 

identificadas; desenvolvimento de novos serviços, quando necessário; execução do plano 

de serviços; desenvolvimento de intervenções para os momentos de crise do paciente; e, 

por fim, avaliação e reformulação do plano de serviços, adequando-o às necessidades 

atuais do paciente. Uma vez que o paciente desenvolva autonomia e autoconfiança, o 

acompanhamento é transferido para uma equipe multiprofissional com acompanhamento 

menos intensivo, objetivando auxiliar o paciente a obter o máximo possível de 

independência. O PACT proporciona ao paciente treinamento das habilidades da vida 

cotidiana e sociais na própria comunidade. O paciente também é informado sobre as 

consequências de seus comportamentos e responsabilizado por eles. Além disso, a equipe 

do PACT fornece assistência às pessoas que convivem com os pacientes psiquiátricos 

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

O programa Bridge, desenvolvido em Chicago, possui características semelhantes 

ao PACT, porém com algumas peculiaridades. Diferentemente do PACT, o programa é 

direcionado especificamente a pacientes psiquiátricos itinerantes e com alta taxa de re-

hospitalizações. Os objetivos do programa são diminuir as re-hospitalizações e a 

itinerância dos pacientes e aumentar sua qualidade de vida. Para isso, o programa realiza 

acompanhamento das necessidades básicas de sobrevivência, como, por exemplo, 

vestuário, medicamentos e alimentação. O programa Bridge não fornece os serviços 

necessários aos pacientes, mas apenas os encaminha aos serviços existentes na 

comunidade. Outra característica desse programa é que ele possui uma equipe de 

generalistas, e não de profissionais especializados, que acompanham os pacientes. Essa 

equipe possui responsabilidades partilhadas igualmente (Bandeira et al., 1998). 

Os programas de acompanhamento intensivo foram avaliados por meio de estudos 

controlados, alguns deles utilizando delineamentos verdadeiramente experimentais, grupo 

controle e distribuição aleatória dos sujeitos para compor os grupos experimental e 

controle. Estudos apontaram a eficácia dos programas de acompanhamento intensivo na 

comunidade comparativamente a programas tradicionais de atendimento. Os pacientes que 
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participaram dos programas intensivos tiveram menor frequência e duração das re-

hospitalizações. Em contrapartida, as equipes de profissionais desses programas 

apresentaram níveis elevados de estresse embora tenham apresentado, também, níveis de 

satisfação com o trabalho (Bandeira et al., 1998; Machado et al, 2007).  

 

Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

No Brasil, o envolvimento das familiares nos cuidados cotidianos aos pacientes 

também se intensificou com o processo de desinstitucionalização psiquiátrica, tendo em 

vista que este processo se baseou nos mesmos princípios adotados em outros paises 

(Lougon, 2006). Este processo ocorreu tardiamente no Brasil, entre as décadas de 1970 e 

1980, sendo denominado Reforma Psiquiátrica. A reforma psiquiátrica foi impulsionada 

por movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos e por melhores condições 

de trabalho. Destaca-se o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), 

iniciado em 1978, no Rio de Janeiro, que criticava a privatização da assistência 

psiquiátrica, denunciava os problemas da saúde mental no Brasil e lutava por melhorias na 

área (Amarante, 1995; Delgado et al., 2007). 

Em 1987, iniciou-se o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial em 

decorrência da realização do II Congresso Nacional do MTSM e da I Conferência Nacional 

de Saúde Mental. Ainda nesse ano, foi implantado o primeiro Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do Brasil, em São Paulo (Delgado et al., 2007). Em 1989, a Prefeitura 

de Santos interviu na Casa de Saúde Anchieta, um hospital psiquiátrico privado com mais 

de 500 internos. A partir dessa intervenção, iniciaram-se o fechamento do hospital 

psiquiátrico e a criação de um CAPS com funcionamento diário, por 24 horas, para atender 

aos pacientes psiquiátricos, de lares abrigados para os pacientes sem condições de moradia 

e de uma cooperativa de trabalho (Amarante, 1995). Também nesse ano, o projeto de lei do 

deputado Paulo Delgado deu entrada no Congresso Nacional, com as propostas de 

extinguir os manicômios, a implantar serviços substitutivos e regulamentar as internações 

compulsórias (Delgado et al., 2007).  

Na década de 1990, com a Declaração de Caracas assinada pelo governo brasileiro, 

comprometendo-se a garantir os direitos humanos dos pacientes psiquiátricos e a promover 

a organização de serviços comunitários de saúde mental, e com a II Conferência Nacional 

de Saúde Mental, entraram em vigor as primeiras normas federais que regulamentaram os 

serviços substitutivos (Delgado et al., 2007). O governo implantou, também, o Programa 
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de Apoio à Desospitalização (PAD), com o objetivo de diminuir o número de leitos 

psiquiátricos dos hospitais. Esse programa determinava que os pacientes com internações 

com duração superior a cinco anos contínuos ou de dez anos com curtos intervalos de alta 

poderiam voltar para suas famílias de origem ou substitutas que os acolhessem. A proposta 

era pagar um salário e meio para as famílias que acolhessem os pacientes. Entretanto, esse 

repasse nunca ocorreu (Lougon, 2006). 

Em 2001, foi sancionada a Lei 10.216, tornando oficial a reforma psiquiátrica. Essa 

Lei dispôs sobre a proteção e os direitos dos pacientes psiquiátricos e o novo modelo de 

assistência em saúde mental. Ainda nesse ano, foi realizada a III Conferência Nacional de 

Saúde Mental, em Brasília, com a participação de usuários dos serviços e familiares, 

movimentos sociais e profissionais de saúde. Em 2002, a Lei 10.216 foi complementada 

por meio da Portaria 336/GM do Ministério da Saúde, que caracterizou os CAPS por meio 

do porte, complexidade e abrangência populacional e definiu recursos do Ministério da 

Saúde para seu financiamento, incluindo-os no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir da 

oficialização da Reforma Psiquiátrica, foram implantadas diversas medidas com o objetivo 

de determinar o direcionamento do processo e a redução de leitos (Delgado et al., 2007). 

No Brasil, atualmente está em vigor a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que 

tem como um dos objetivos promover a reabilitação e reinserção social dos pacientes com 

transtornos psiquiátricos. A RAPS oferece diversos serviços comunitários de saúde, como 

por exemplo, a Unidade Básica de Saúde, o Consultório de Rua, os Centros de 

Convivência, as Unidades de acolhimento, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), o Programa “De Volta para Casa”, entre 

outros (Brasil, 2011a). 

A Unidade Básica de Saúde é responsável pelo desenvolvimento de ações que 

promovam a saúde mental, a prevenção e o cuidado dos transtornos psiquiátricos. O 

serviço possui uma equipe multidisciplinar que desenvolve ações de âmbito individual e 

coletivo. O Consultório de Rua é constituído por uma equipe que atua de forma itinerante, 

desenvolvendo ações e cuidados em saúde mental para a população em situação de rua, em 

parceria com outros serviços da Rede de atenção Psicossocial (Brasil, 2011a).  

O Centro de Convivência corresponde a um serviço público com o objetivo de 

oferecer à população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura 

e na cidade. Esses centros são pontos estratégicos para a inclusão de pessoas com 

transtornos psiquiátricos. Os trabalhos são realizados em articulação com outros serviços, 

como CAPS e SRTs, dentre outros (Delgado et al., 2007, Brasil, 2011a; Brasil, 2011b).  
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A Unidade de acolhimento é um serviço que oferece cuidados contínuos de saúde a 

pessoas com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, que estejam 

em vulnerabilidade social e/ou familiar e necessitem de acompanhamento terapêutico e 

protetivo de caráter transitório. Este serviço tem funcionamento de 24 horas. O tempo de 

permanência do usuário na unidade de acolhimento é de seis meses. O acolhimento é 

definido pela equipe do CAPS de referência, responsável pela elaboração do plano 

terapêutico do usuário do serviço (Brasil, 2011a; Brasil, 2011b). 

O CAPS é um serviço substitutivo aos hospitais psiquiátricos de grande 

importância no âmbito da saúde mental. Possui a função de desenvolver intervenções junto 

aos pacientes psiquiátricos, com atendimentos diários, realizados por uma equipe 

multiprofissional, evitando internações em hospitais psiquiátricos. Visa a promover a 

reinserção social dos pacientes a partir da articulação com outros serviços. Esse serviço é 

responsável, também, por regular a entrada dos pacientes na rede de serviços de saúde 

mental (Delgado et al., 2007; Costa, Colugnati, & Ronzani, 2015). Esses serviços são 

classificados pelo porte, capacidade de atendimento e tipo de pacientes a que atendem. 

Dessa forma, os CAPS podem ser diferenciados em CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi, 

CAPSad e CAPSad III.  

Os CAPS I são os serviços de menor porte, atendem municípios com população 

acima de 20 mil habitantes, com funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 

horas, e têm capacidade de acompanhar 240 pacientes por mês. Atendem a pacientes com 

transtornos psiquiátricos graves e persistentes. Esse serviço pode atender, também, a 

pacientes com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas em municípios que 

não possuem o serviço especializado. A equipe mínima do CAPS I é composta por nove 

profissionais entre nível médio e superior (Brasil, 2004, 2011b). 

Os CAPS II são serviços de porte médio, que atendem a municípios com população 

acima de 70 mil habitantes, funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e têm a 

capacidade de atender, mensalmente, a cerca de 360 pacientes diagnosticados com 

transtornos psiquiátricos graves e persistentes, podendo atender, também, a pacientes com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A equipe desse serviço é 

formada por, no mínimo, 12 profissionais, entre os níveis médio e superior (Brasil, 2004, 

2011b). 

Os CAPS III são os serviços com maior porte, atendem a municípios com mais de 

200 mil habitantes e funcionam 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo 

finais de semana e feriados. A equipe mínima é composta por 16 profissionais, entre os 
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níveis médio e superior, equipe noturna e de final de semana. A capacidade de atendimento 

mensal é de aproximadamente 450 pacientes. Esses serviços podem possuir até cinco leitos 

para internações breves, quando necessário, com duração máxima de sete dias (Brasil, 

2004, 2011b). 

Os CAPSi são serviços especializados no atendimento de crianças e adolescentes 

com transtornos psiquiátricos graves e persistentes e, também, os que fazem uso de álcool 

e outras drogas. Atendem de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, podendo funcionar 

até as 21 horas. Possuem equipe mínima formada por 11 profissionais, entre os níveis 

médio e superior. Esses serviços são destinados a municípios com população superior a 

150 mil habitantes e têm capacidade para atender, aproximadamente, a 180 pessoas por 

mês (Brasil, 2004, 2011b). 

O CAPSad é especializado no atendimento de pacientes com transtornos 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Esse serviço funciona de segunda a sexta-

feira e é destinado a municípios com mais de 70 mil habitantes ou cidades que necessitam 

desse serviço por alguma razão específica, como por exemplo, intenso uso de drogas. A 

equipe é composta por, no mínimo, 13 profissionais entre os níveis médio e superior, 

atendendo, aproximadamente, a 240 pessoas por mês (Brasil, 2004, 2011b). 

Por fim, o CAPSad III, criado em 2010, atende a pacientes com transtornos 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas que necessitam de cuidados clínicos 

contínuos. Para isso, dispõe de, no máximo, 12 leitos destinados à observação e 

monitoramento. Esse serviço é oferecido em municípios e regiões com mais de 200 mil 

habitantes e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana 

e feriados (Brasil, 2011a; Brasil, 2011b). 

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2011), entre 2006 e 2010, o número 

de CAPS implantados aumentou de 1.010 para 1.620 CAPS. O índice de CAPS por 100 

mil habitantes passou de 0,43, no ano de 2006, para 0,66, no ano de 2010. Contudo, essa 

expansão não foi proporcional entre as regiões do Brasil, variando entre 0,41 CAPS por 

100 mil habitantes na região Norte e 0,87 no Sul.  

Os SRTs são moradias construídas em espaço urbano, financiadas pelo governo 

federal e destinadas a pacientes com transtornos psiquiátricos graves, egressos ou não de 

hospitais psiquiátricos. Esses serviços priorizam os pacientes egressos de longos períodos 

de internação psiquiátrica, que não possuem familiares ou suporte social necessário na 

comunidade. Possuem a capacidade de atender, no máximo, a oito pacientes em cada 

moradia, com a presença de um cuidador responsável por auxiliar os pacientes nas 
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atividades diárias e mediar conflitos entre eles. Os SRTs são referenciados ao CAPS e 

vinculados à atenção básica do município (Delgado et al., 2007; Brasil, 2011a; Brasil, 

2011b).  

O Programa “De Volta para Casa” foi criado pela Lei 10.708 em 2003 e consiste na 

concessão de um amparo financeiro para pacientes com transtornos psiquiátricos graves e 

persistentes, com o objetivo de auxiliá-los no processo de reinserção social. Esse benefício 

é concedido diretamente ao paciente egresso de internações em hospitais ou unidades 

psiquiátricas, podendo ser renovado a cada ano, de acordo com a avaliação dos serviços de 

saúde que acompanham o paciente (Delgado et al., 2007).  O valor desse benefício foi 

reajustado pelo Ministério da Saúde em quatrocentos e doze reais mensais (Portaria n. 

1.511/GM, 2013). Uma dificuldade enfrentada pelo programa diz respeito à falta de 

documentos pessoais dos pacientes, impedindo, assim, a sua inserção no serviço. Com o 

objetivo de superar essa dificuldade, o governo federal promoveu diversos mutirões para 

conceder a documentação necessária aos pacientes (Delgado et al., 2007; Brasil, 2011a).   

Os ambulatórios de saúde mental são serviços especializados que prestam 

assistência a pacientes psiquiátricos que não necessitam de acompanhamento intensivo. 

Visam fornecer ao paciente tratamento e reabilitação social. No ambulatório, são 

realizados atendimentos individuais, avaliações médicas, psicoterapias e orientações aos 

pacientes e familiares. A periodicidade do atendimento é determinada conforme a 

necessidade do paciente. O funcionamento do ambulatório de saúde mental ocorre de 

acordo com as características do município onde está inserido. O Ministério da Saúde 

recomenda que haja articulação entre as equipes dos ambulatórios de saúde mental e as 

equipes da atenção básica (Brasil, 2007).  

Para a avaliação do processo de redução de leitos e o fechamento dos hospitais 

psiquiátricos, foi implantado, em 2002, o Programa Nacional de Avaliação do Serviço 

Hospitalar/Psiquiatria (PNASH). Esse programa foi criado com o objetivo de fiscalizar e 

supervisionar os hospitais psiquiátricos. O PNASH avalia a estrutura física das instituições, 

a dinâmica de funcionamento, os processos, os recursos terapêuticos e a inserção à rede de 

atenção em saúde mental e às normas técnicas gerais do SUS. Essa avaliação é feita de 

forma sistemática e anual por técnicos clínicos da vigilância sanitária e do controle 

normativo. A partir do processo de avaliação, os hospitais eram classificados de acordo 

com quatro níveis de qualidade: 1) boa qualidade de assistência, 2) qualidade suficiente, 3) 

necessidade de adequações e nova vistoria e 4) baixa qualidade, sendo descredenciados 

(Delgado et al., 2007; Brasil, 2011b). 
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No ano de 2004, foi aprovado, pelo Ministério da Saúde, o Programa Anual de 

Reestruturação da Assistência Hospitalar no SUS (PRH). Esse programa foi criado com o 

objetivo de efetivar a redução de leitos psiquiátricos, a partir de macro-hospitais, com mais 

de 600 leitos, e hospitais de grande porte, de 240 a 600 leitos. O PRH definiu uma 

quantidade mínima de leitos a serem reduzidos por ano, variando de acordo com o porte do 

hospital. Assim, hospitais com mais de 200 leitos deveriam reduzir 40 leitos por ano; 

hospitais com 320 a 440 leitos reduziriam no mínimo 40 leitos e no máximo 80; e hospitais 

com mais de 440 leitos deveriam reduzir 120 leitos no máximo. O PRH objetivou que a 

redução dos leitos acontecesse de forma planejada e segura, ocorrendo concomitantemente 

à criação de serviços comunitários de saúde mental. Outro objetivo desse programa era 

garantir que os recursos economizados com a redução de leitos fossem transferidos para os 

serviços comunitários de saúde mental (Delgado et al., 2007; Brasil, 2011b).  

No Brasil, o número de leitos psiquiátricos apresentou uma redução acentuada. 

Segundo Andreoli et al. (2007), entre 1995 e 2005, houve uma redução de 41% no número 

de leitos psiquiátricos. Dados do Ministério da Saúde indicam que, entre 1966 e 2008, os 

leitos psiquiátricos foram reduzidos de 72.514 para 36.797, e, posteriormente, para 35.426 

leitos em 2010 (Brasil, 2011b). Além da redução de leitos, ocorreu o fechamento de 30 

hospitais psiquiátricos particulares, entre os anos de 1991 e 1995, e a criação de 2.065 

leitos psiquiátricos nos hospitais gerais e de mais de 100 núcleos e centros de atenção 

psicossocial (Amarante, 1995). Entre os anos de 2003 e 2010, 15 hospitais psiquiátricos 

foram fechados (Brasil, 2011b). 

Embora tenham ocorrido a redução de leitos psiquiátricos e a implantação de 

serviços comunitários de saúde mental, a Reforma Psiquiátrica apresentou algumas 

dificuldades. Dentre essas dificuldades, destacam-se a carência de recursos humanos e 

financeiros e a descontinuidade do atendimento. Esperava-se que o processo de 

desinstitucionalização proporcionasse economia nos recursos destinados ao tratamento de 

pacientes psiquiátricos. Todavia, os recursos economizados não foram repassados aos 

serviços comunitários de saúde mental, comprometendo o seu desenvolvimento e a oferta 

adequada das intervenções (Andreoli et al., 2007). 

 

Avaliação dos serviços de saúde mental 

 

 Para direcionar o processo de desinstitucionalização psiquiátrica e a reinserção 

social dos pacientes foram criados diversos serviços e programas comunitários de saúde 
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mental. Com o objetivo de garantir a qualidade desses serviços, a OMS (2001) 

recomendou a realização de avaliações contínuas destes serviços, que incluam a avaliação 

da satisfação dos profissionais, pacientes e familiares, bem como a avaliação da sobrecarga 

de profissionais e dos familiares. A avaliação da sobrecarga dos familiares se insere, 

portanto, no contexto maior de avaliação de serviços. A sobrecarga dos familiares constitui 

um dos indicadores da qualidade dos serviços, pois a baixa sobrecarga indica o sucesso das 

ações desenvolvidas pelos serviços, tanto aquelas voltadas para o tratamento dos pacientes, 

como as intervenções direcionadas ao apoio e orientação dos familiares. Serviços de 

qualidade desenvolvem intervenções de suporte e orientação aos familiares, que diminuem 

sua sobrecarga e também tratamentos efetivos dos pacientes que diminuem a gravidade de 

sua sintomatologia e resultam em diminuição da sobrecarga dos familiares. Portanto, a 

avaliação da sobrecarga e do bem estar dos familiares se insere no contexto maior de 

avaliação dos serviços de saúde mental.  

 Contandriopoulos, Champagne, Denis e Pineault (1997) definem que avaliar é fazer 

um julgamento sobre uma intervenção ou de seus componentes, com o objetivo de auxiliar 

na tomada de decisões. Segundo os autores, esse julgamento pode ser fundamentado em 

uma avaliação normativa ou em uma pesquisa avaliativa. Na avaliação normativa, o 

julgamento sobre a intervenção ou serviço ocorre a partir da comparação dos recursos, da 

estrutura e dos resultados do serviço com critérios e normas estabelecidos por órgãos 

reguladores. Trata-se de uma atividade comum em organizações e programas e diz respeito 

ao controle e acompanhamento dos serviços. Esse tipo de avaliação parte do princípio de 

que há uma forte relação entre o respeito aos critérios e às normas estabelecidas e os 

resultados da intervenção. Na avaliação normativa, é avaliada a adequação dos recursos, 

humanos e materiais conforme as normas estabelecidas. Verifica-se, também, se as 

intervenções utilizadas são adequadas para que sejam obtidos os resultados esperados, 

analisando: a adequação dos serviços às necessidades dos usuários; a qualidade da relação 

profissional-paciente, a acessibilidade e cobertura dos serviços, a globalidade e 

continuidade dos cuidados prestados em conformidade com as normas. Finalmente, 

verifica-se, também, se os resultados obtidos estão de acordo ao esperado pelas normas e 

critérios. Contudo, essa análise é insuficiente para embasar um julgamento sobre os 

resultados da intervenção, sendo recomendável a realização de pesquisas avaliativas 

(Contandriopoulos et al., 1997). 

 A pesquisa avaliativa consiste na utilização de métodos científicos por 

pesquisadores para avaliar os resultados de uma intervenção ou serviço, objetivando 
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auxiliar na tomada de decisões. Nesse tipo de pesquisa, a intervenção é analisada em 

relação à sua pertinência, fundamentos teóricos, produtividade, efeitos, rendimento e 

relação com o contexto em que se situa (Contandriopoulos et al., 1997). Na pesquisa 

avaliativa, são possíveis seis tipos de análises: estratégica, da intervenção, da 

produtividade, dos efeitos, do rendimento e da implantação. A análise estratégica consiste 

em investigar a prioridade dos problemas da comunidade, identificando qual deles é o mais 

relevante e quais aspectos são mais importantes para serem tratados. A análise da 

intervenção avalia se os recursos empregados para alcançar os objetivos da intervenção são 

adequados e suficientes. A análise da produtividade refere-se à avaliação da forma como os 

recursos foram empregados para a realização da intervenção, questionando-se a 

possibilidade de se obterem mais serviços utilizando os mesmos recursos ou a realização 

dos mesmos serviços utilizando menos recursos. A análise dos efeitos consiste na 

avaliação da eficácia da intervenção ou serviço, ou seja, sua influência sobre o estado de 

saúde e sobre a vida dos usuários, considerando os efeitos a curto e longo prazos, os 

esperados e não esperados. A análise dos rendimentos ou da eficiência avalia a relação 

entre os recursos empregados e os resultados alcançados, considerando o custo-benefício, o 

custo-eficácia ou o custo-utilidade. Por fim, a análise da implantação avalia a influência 

das variações na implantação de um programa e do ambiente no qual está inserido e sobre 

os seus efeitos, uma vez que os resultados podem variar a partir desses fatores 

(Contandriopoulos et al., 1997). 

Selltiz, Wrightsman e Cook (1987) apresentam dois tipos de pesquisa avaliativa: 

pesquisa formativa ou de processo e pesquisa somativa ou de resultado. A pesquisa 

formativa é utilizada, geralmente, no início da implantação de programas para avaliar o seu 

funcionamento e auxiliar os administradores na elaboração e aprimoramento desses 

programas, fornecendo feedbacks para a correção de possíveis erros, o que possibilita 

melhorar a qualidade do programa. Portanto, a pesquisa formativa é descritiva e utiliza 

principalmente dados qualitativos. A pesquisa somativa analisa os resultados de um 

programa, fornecendo informações que fundamentam decisões a respeito da sua 

continuidade, reformulação ou encerramento. Para isso, a pesquisa somativa é realizada 

após um período de funcionamento do programa, quando já é possível verificar seus 

efeitos, e utiliza dados quantitativos e análise estatística. 

Smith (2004) diferencia entre a pesquisa avaliativa dos resultados dos serviços e a 

pesquisa de impacto. Para esse autor, a pesquisa de resultado consiste na avaliação dos 

efeitos da intervenção na vida dos usuários após a participação no programa. Esse tipo de 
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pesquisa é adequado em avaliações rotineiras dos efeitos do programa e utiliza 

delineamentos pré-experimentais, apresentando um menor controle de variáveis 

interferentes. A análise dos resultados dos serviços pode ser realizada a partir do estudo da 

satisfação dos usuários com os aspectos do serviço, da avaliação do usuário sobre o grau 

que os serviços atingiram os objetivos visados e de estudos sobre os efeitos do tratamento. 

Em contrapartida, a pesquisa de impacto possui o objetivo de avaliar se as mudanças 

ocorridas na vida do usuário foram realmente decorrentes das intervenções utilizadas no 

serviço, e não de outras variáveis interferentes. Para isso, utilizam delineamentos 

verdadeiramente experimentais, com distribuição aleatória dos sujeitos para compor os 

grupos controle e experimental, obtendo um maior controle de variáveis interferentes. 

Esses diferentes tipos de pesquisa visam a avaliar diversas dimensões dos serviços. 

Segundo Donabedian (1966/2005), a avaliação dos serviços de saúde deve abranger três 

dimensões: a estrutura, o processo e o resultado. A avaliação da estrutura diz respeito às 

características dos recursos do serviço e suas condições organizacionais e físicas, assim 

como os recursos humanos, que devem ser adequados aos objetivos do serviço. A 

avaliação do processo se refere às atividades desenvolvidas no serviço, isto é, intervenções 

terapêuticas, ocupacionais, oficinas, consultas e reuniões de equipe, dentre outras. A 

avaliação do resultado consiste no estudo dos efeitos das intervenções realizadas no serviço 

sobre a saúde e a vida do paciente. Contudo, é necessário que sejam utilizadas diferentes 

formas de investigação, contemplando uma seleção de indicadores que representem as três 

dimensões, pois, isoladamente, cada dimensão é insuficiente para dar conta da 

complexidade das práticas de saúde. 

De acordo com Bandeira (2014), embora todas as dimensões da avaliação sejam 

importantes, a avaliação dos resultados dos serviços de saúde tem recebido uma atenção 

especial dos pesquisadores. Frequentemente, a avaliação dos resultados é feita a partir de 

medidas objetivas, tomadas por profissionais, como, por exemplos, a aferição do quadro 

clínico do paciente e a frequência de uso dos serviços. Entretanto, a avaliação dos 

resultados requer a utilização, também, de medidas mais amplas devido à sua 

complexidade e às diferentes necessidades dos agentes envolvidos no serviço. Esse tipo de 

avaliação deve envolver a saúde mental, a saúde física em geral, a qualidade de vida, a 

reinserção social dos pacientes e outras variáveis que possam afetar os resultados do 

tratamento, como o suporte social e as características sociodemográficas, dentre outras. 

Essas avaliações complementares proporcionam melhor entendimento dos resultados 

obtidos e a identificação de fatores que influenciam nos efeitos do tratamento. Além disso, 
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é importante determinar quando as medidas de avaliação deverão ser aplicadas, a curto e 

longo prazos, considerando o tempo necessário para que a intervenção apresente 

resultados. As relações entre medidas de processo e de resultado, também, devem ser 

estudadas, para que sejam identificados os elementos do tratamento mais relacionados aos 

resultados alcançados. A avaliação dos resultados dos serviços de saúde mental deve, 

ainda, ser realizada em diferentes níveis, envolvendo medidas individuais e medidas 

globais da relação entre os serviços de saúde existentes, os planos de saúde e a comunidade 

em geral.  

Bandeira (2014) aponta alguns cuidados metodológicos necessários para que os 

resultados dos estudos de avaliação dos efeitos dos serviços de saúde sejam confiáveis. O 

primeiro cuidado metodológico diz respeito à escolha do delineamento a ser utilizado na 

pesquisa avaliativa, visto que alguns delineamentos possuem maior ou menor rigor, 

afetando a validade interna da pesquisa, ou seja, a confiança de que os resultados 

encontrados são, de fato, decorrentes da variável estudada, e não de variáveis espúrias. O 

segundo cuidado se refere à amostragem da pesquisa, que deve ser representativa da 

população estudada. A representatividade da amostra é obtida com a seleção aleatória de 

sujeitos da população-alvo. Nesse procedimento, os sujeitos que irão compor a amostra são 

sorteados a partir de uma lista contendo toda a população-alvo. Porém, em geral, nas 

pesquisas de avaliação dos resultados de serviços, por questões de praticidade, as amostras 

não têm sido selecionadas aleatoriamente, impossibilitando a generalização dos resultados 

e diminuindo, portanto, a validade externa da pesquisa.  

O terceiro cuidado metodológico, apontado pela autora, refere-se aos instrumentos 

de medida utilizados nas avaliações dos resultados de serviços de saúde. Esses 

instrumentos devem: 1) ser padronizados para que os resultados obtidos nos diversos 

estudos possam ser comparados; 2) ser fidedignos, isto é, medir de forma confiável e 

reprodutível o que se propõe a avaliar; 3) válidos, ou seja, medir realmente o construto que 

se pretende avaliar, e não outro construto; 4) possuir opções de resposta adequadas à 

população-alvo, evitando opções dicotômicas, por produzirem escores menos sensíveis aos 

efeitos da variável que está sendo investigada, e excesso de opções, por dificultar a sua 

discriminação e compreensão; 5) adaptar a apresentação das opções de resposta e a forma 

de aplicação dos instrumentos de acordo com a capacidade de compreensão da população-

alvo; 6) ser multidimensionais, ou seja, avaliar várias dimensões do fenômeno estudado, 

possibilitando a identificação dos efeitos de uma intervenção nas diferentes dimensões; e 
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7) ser considerados pertinentes pela população à qual se destinam, possibilitando uma 

maior adesão dos participantes ao estudo (Bandeira, 2014). 

Dentre as dez recomendações da OMS (2001) para a saúde mental, ressalta-se a 

relevância de se desenvolverem pesquisas e do monitoramento dos serviços de saúde, para 

que possam ser identificadas as necessidades e prioridades desses serviços e avaliada a 

efetividade do tratamento e das intervenções com o objetivo de garantir a qualidade dos 

serviços. Para Donabedian (1990), a qualidade dos serviços envolve sete dimensões: 

eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. A 

eficácia se refere à capacidade de proporcionar o máximo de melhorias possíveis em 

condições ideais, isto é, condições mais favoráveis de avaliação. A efetividade corresponde 

à capacidade de proporcionar melhorias na saúde em condições reais, ou seja, na prática 

cotidiana do serviço. A eficiência se refere a obter maior melhoria com o menor custo 

possível. Assim, diante de duas estratégias de cuidado que são igualmente efetivas ou 

eficazes, a mais eficiente será a que apresentar menor custo. A otimização diz respeito à 

relação entre custo e benefício, quando se objetiva atingir o máximo de benefício sem 

aumentar os custos. A aceitabilidade consiste na concordância do tratamento às 

preferências do paciente, dependendo de uma avaliação subjetiva sobre a acessibilidade do 

serviço, a qualidade da relação entre paciente e profissional, a adequação das instalações 

do serviço, os efeitos do cuidado e os custos. A legitimidade se refere à aceitabilidade do 

cuidado pela sociedade em geral. Por fim, a equidade consiste na justa distribuição do 

cuidado e seus benefícios para a população. 

Além dos indicadores mencionados, a OMS (2001) recomenda, ainda, a avaliação 

dos serviços de saúde mental em uma abordagem integrativa. Essa abordagem envolve a 

avaliação dos três agentes, profissionais, pacientes e familiares, uma vez que estes 

apresentam diferentes perspectivas sobre os serviços que são complementares. Outra 

recomendação da OMS consiste em envolver os familiares dos pacientes no planejamento 

do tratamento e na avaliação dos serviços, com o objetivo de que os serviços atendam às 

necessidades dos pacientes e familiares. A OMS (2001) recomenda, também, a avaliação 

da satisfação dos profissionais, pacientes e familiares, bem como a avaliação da sobrecarga 

de profissionais e familiares. A sobrecarga familiar consiste em um custo não monetário 

dos transtornos psiquiátricos. O seu estudo possibilita a identificação das dimensões da 

vida dos familiares que são mais afetadas e as necessidades de suporte. Essas informações 

podem ser úteis para o desenvolvimento de intervenções efetivas nos serviços de saúde 

mental (Bandeira, Calzavara, & Castro, 2008). Assim, a sobrecarga familiar é considerada 
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um importante indicador da qualidade desses serviços, pois, quando bem estruturados, 

esses serviços incluem intervenções de apoio e suporte aos familiares reduzindo sua 

sobrecarga. Segundo Tessler e Gamache (2000), medidas de sobrecarga familiar são 

utilizadas, também, como parte da avaliação da eficácia de medicamentos.  

 

A sobrecarga dos cuidadores de pacientes psiquiátricos 

 

A partir da implantação do novo modelo de saúde mental e de novas descobertas 

dos determinantes biológicos dos transtornos psiquiátricos, as famílias, anteriormente 

responsabilizadas pela causa da doença, tornaram-se importantes colaboradoras no 

processo de tratamento e reinserção social dos pacientes psiquiátricos (Tessler & Gamache, 

2000; Brischiliari, Bessa, Waidman, & Marcon, 2014). Os familiares passaram a 

desempenhar o papel de cuidadores desses pacientes, sendo os principais provedores de 

cuidados e supervisões requeridos, em tempo integral, o que anteriormente era realizado 

nas instituições psiquiátricas por equipes de profissionais que se revezavam em turnos de 

oito horas (Tessler & Gamache, 2000).  Todavia, as famílias não foram preparadas para 

assumir essa nova função. Dessa forma, a desinstitucionalização psiquiátrica gerou 

impactos tanto na vida dos pacientes quanto dos seus familiares (Loukissa, 1995; 

Waidman, Jouclas, & Stefanelli, 1999; Sharif, Shaygan, & Mani, 2012; Brischiliari et al., 

2014).  

O processo de adaptação dos familiares à presença do transtorno psiquiátrico em 

sua família pode ser descrito em três fases segundo Tessler e Gamache, (2000). A primeira 

fase diz respeito ao início do transtorno, o aparecimento dos primeiros sintomas. A família 

pode apresentar dúvidas sobre o diagnóstico e negar a doença. A segunda fase é marcada 

pela aceitação da doença e a necessidade de procurar ajuda médica. A família passa a ter 

confiança nos profissionais de saúde e no tratamento recebido, com expectativa de que 

haverá cura para a doença. Na terceira fase, a família percebe que a cura do transtorno 

psiquiátrico não ocorre de forma rápida e que talvez não haja cura. Assim, a família perde 

a confiança nos profissionais de saúde e passa a contar apenas com sua capacidade de 

cuidar do paciente, com base na experiência de tratar as crises periódicas (Tessler & 

Gamache, 2000). 

 Segundo Tessler e Gamache (2000), é esperado que, na fase adulta, as pessoas 

cuidem de si e não dependam da família de origem. Porém, o surgimento de transtornos 

psiquiátricos em algum membro da família pode ocasionar a interrupção desse curso 
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normal da vida, tornando o paciente dependente, com poucas possibilidades de emprego e 

com capacidade de interação social e de autocuidado reduzida, necessitando, assim, de 

cuidados. Esta mudança no ciclo familiar, em função do transtorno psiquiátrico, constitui 

uma das características da sobrecarga familiar (Tessler & Gamache, 2000; Bandeira & 

Barroso, 2005; Barroso, 2014).  

A experiência dos familiares como cuidadores de pacientes psiquiátricos despertou 

o interesse da comunidade científica na década de 1960. No entanto, apenas a partir da 

década de 1980 houve, no contexto internacional, uma ênfase no estudo dessa temática. 

Vários estudos mostram que, com a presença do paciente psiquiátrico, a família passou a 

exercer um duplo papel, provedor dos cuidados do lar e cuidador do paciente, o que pode 

gerar elevada sobrecarga (Tessler & Gamache, 2000; Bandeira & Barroso, 2005; Barroso, 

2014). A família se torna responsável pelas tarefas cotidianas do paciente, como ajudar 

com os cuidados pessoais, preparar refeições, fazer tarefas de casa e administrar a 

medicação. Os familiares precisam, também, supervisionar os comportamentos 

problemáticos do paciente, como agitação, procura por atenção, roubo, comportamento 

sexual impróprio, distúrbios durante a noite, comportamentos ameaçadores ou violentos e 

abuso de álcool ou de drogas, entre outros (Tessler & Gamache, 2000).  

  O transtorno psiquiátrico na família pode ocasionar dificuldades financeiras, uma 

vez que o paciente, geralmente, é impossibilitado de exercer algum trabalho remunerado. 

Além disso, muitas vezes, é necessário que o familiar reduza sua jornada de trabalho fora 

de casa ou que abandone o emprego para cuidar do paciente. O impacto financeiro pode ser 

agravado com o aumento das despesas do familiar com o paciente (Tessler & Gamache, 

2000; Barroso, 2014).  

A sobrecarga está relacionada, ainda, com as constantes preocupações da família 

com o presente e futuro do paciente, o sofrimento ocasionado pelo estigma e a falta de 

apoio social (Tessler & Gamache, 2000; Barroso, Bandeira, & Nascimento, 2009). Alguns 

familiares apresentam, ainda, sentimento de perda e sofrimento comparável ao luto 

(Tessler & Gamache, 2000). Como consequência da sobrecarga, a saúde física e 

psicológica dos cuidadores pode estar ameaçada, podendo criar um ambiente estressante 

para toda a família (McMillan & Mahon, 1994).  

Como o transtorno psiquiátrico modifica o comportamento do paciente, o 

relacionamento do familiar com o paciente pode ser afetado negativamente. A diminuição 

da reciprocidade entre eles pode dificultar a manutenção de sentimentos positivos em 

relação ao paciente, comprometendo os cuidados prestados pelo familiar e o convívio 
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diário, consequentemente aumentando a sobrecarga. Da mesma forma, os relacionamentos 

conjugais, também, podem ser afetados pelos transtornos psiquiátricos. Quando ocorre a 

ruptura da reciprocidade entre o casal, o cuidador passa a executar tarefas que 

anteriormente eram compartilhadas, podendo ocasionar prejuízo no relacionamento 

interpessoal entre os esposos, resultando em separação ou divórcio (Tessler & Gamache, 

2000).   

Embora os estudos enfatizem as consequências negativas geradas pelo papel de 

cuidador de paciente psiquiátrico, Tessler e Gamache (2000) destacaram que cuidar de um 

paciente pode, também, proporcionar aspectos positivos para os familiares. O paciente 

psiquiátrico pode ser visto como uma companhia para o familiar, como parte importante da 

sua vida, proporcionar felicidade ao familiar por causa da continuidade do relacionamento 

e ajudar em atividades domésticas. Segundo os autores, alguns familiares relataram que a 

experiência de cuidar do paciente contribuía de forma significativa para seu crescimento 

pessoal. 

 

Conceituação e modelo teórico da sobrecarga 

 

A sobrecarga é definida como consequências negativas resultantes da ocorrência do 

transtorno psiquiátrico no âmbito familiar. Em decorrência do acréscimo de atividades 

desempenhadas pelo familiar, por seu papel de cuidador, as suas necessidades e desejos 

são colocados em segundo plano em função das necessidades do paciente. A sobrecarga 

envolve tanto aspectos concretos quanto emocionais, apresentando, portanto, duas 

dimensões: sobrecargas objetiva e subjetiva (Maurin & Boyd, 1990; Tessler & Gamache, 

2000; Martens & Addington, 2001; Monteiro, Mazin, & Dantas, 2015).  

A sobrecarga objetiva diz respeito às alterações concretas e observáveis na vida dos 

familiares, como, por exemplos, reduzir ou negligenciar a vida social em função do 

paciente, auxiliá-lo em tarefas cotidianas, administrar a medicação, supervisionar 

comportamentos problemáticos e arcar com despesas do paciente. A sobrecarga subjetiva 

diz respeito às percepções e aos sentimentos dos familiares ao desempenharem a função de 

cuidadores, por exemplos, as preocupações com o paciente (tratamento, vida social, futuro 

etc.) e o incômodo gerado ao supervisionar atividades cotidianas do paciente (Maurin & 

Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Rose, 1996; Tessler & Gamache, 2000; Bandeira, & Barroso, 

2005; Demarco et al., 2014; Monteiro et al., 2015). 
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Como modelo teórico explicativo da sobrecarga, destaca-se a proposta de Maurin e 

Boyd (1990). Esse modelo considera que a sobrecarga subjetiva dos familiares de 

pacientes psiquiátricos resulta de dois fatores: variáveis antecedentes e sobrecarga objetiva. 

As variáveis antecedentes são aquelas que caracterizam o transtorno psiquiátrico, como 

diagnóstico, sintomas do paciente, comportamentos problemáticos do paciente, nível de 

autonomia, tipo de residência e características do tratamento do paciente. Tais variáveis 

antecedentes contribuem para o surgimento da sobrecarga objetiva, decorrente do 

acréscimo de tarefas na vida do cuidador, quebra da rotina familiar e aumento da despesa 

financeira, dentre outras. As variáveis antecedentes, associadas à sobrecarga objetiva, 

determinam o grau de sobrecarga subjetiva sentida pelo familiar. Além dos dois fatores, o 

modelo prevê a influência das variáveis mediadoras, responsáveis por modular, amenizar 

ou agravar a sobrecarga subjetiva. Os fatores mediadores se referem à qualidade da relação 

entre paciente e familiar, suporte social recebido, estratégias de enfrentamento da doença, 

nível socioeconômico da família e presença de outros eventos preocupantes ou estressantes 

na vida do familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

  
Figura 1 –  Modelo  teórico  da  sobrecarga  de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos proposto  
por Maurin e Boyd (1990). 
 

 

Fatores associados à sobrecarga 

 

Vários estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de identificar os fatores 

associados à sobrecarga. Nas revisões de literatura realizadas por Maurin e Boyd (1990), 
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Loukissa, (1995) e Rose (1996), os principais fatores associados à sobrecarga identificados 

foram: comportamentos problemáticos do paciente, efeitos negativos da doença, 

dificuldades do paciente no desempenho de papéis (Maurin & Boyd, 1990; Loukissa, 

1995), ausência de apoio social, gastos financeiros, influência negativa na dimensão 

emocional dos familiares, preocupações com o futuro do paciente, medo do estigma, baixo 

nível de educação e informação dos familiares (Loukissa, 1995). Rose (1996), em sua 

revisão de literatura, além dos fatores mencionados, identificou o número de 

hospitalizações, a limitação da vida social em decorrência do papel de cuidador, a ausência 

de apoio da rede de saúde mental e o fato de residir com o paciente.  

Nas revisões de literatura realizadas por Bandeira e Barroso (2005), Hansen et al. 

(2014) e Demarco et al. (2014), os fatores significativamente associados à sobrecarga 

familiar foram: comportamentos problemáticos do paciente, gravidade dos sintomas, baixa 

autonomia do paciente, despesas financeiras, residir com o paciente, estratégias de 

enfrentamento ineficazes, ausência de suporte social para os familiares, pouco apoio dos 

profissionais de saúde, falta de informações sobre o transtorno psiquiátrico, prestar 

cuidados diários ao paciente e preocupações com o futuro e a segurança física do paciente. 

Além desses fatores, as autoras destacaram, também, baixa escolaridade do paciente e 

familiar, idade de ambos, estigma, presença de outras doenças na família e baixa 

produtividade do paciente. Além disso, os familiares que acreditavam que o paciente não 

tinha controle sobre os sintomas do transtorno psiquiátrico apresentaram menor grau de 

sobrecarga. 

A revisão de literatura realizada por Cardoso, Vieira, Ricci e Mazza (2012) 

apresentou os seguintes fatores preditores da sobrecarga do familiar cuidador: o cuidador 

trabalhar fora, possuir renda mais baixa, fazer tratamento de saúde e ter filhos. Além disso, 

o paciente estar em crise, apresentar maior número de comportamentos problemáticos, ter 

grave comprometimento funcional, conviver com crianças em casa e não possuir renda, 

também foi associado significativamente com maior sobrecarga familiar. 

Estudos brasileiros avaliaram a sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos de forma descritiva, comparativa ou em relação aos seus preditores. Barroso, 

Bandeira e Nascimento (2009) analisaram os fatores associados à sobrecarga de familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos, por meio de análise de regressão múltipla, 

identificando que o maior grau de sobrecarga objetiva estava relacionado ao fato de 

familiar e paciente residirem juntos, o familiar ser viúvo, manter contato diário com o 

paciente, ter impressão de peso dos gastos com o paciente, não receber ajuda para cuidar 
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do paciente e acreditar ter adoecido por cuidar do paciente. Com relação ao maior grau de 

sobrecarga global subjetiva, destacaram-se: o paciente estar em crise, aceitar a medicação 

“às vezes”, apresentar maior número de comportamentos problemáticos e tomar um maior 

número de medicamentos. 

 Albuquerque, Cintra e Bandeira (2010) pesquisaram a influência do grau de 

parentesco entre familiar e paciente nos níveis de sobrecarga. Foram analisados três grupos 

de cuidadores: pais, irmãos e cônjuges. Com relação à sobrecarga objetiva, comparando 

pais e irmãos, os pais apresentaram maior sobrecarga no que se refere a ajudar ou preparar 

as refeições para o paciente e ao insistir para que ele ocupasse seu tempo. Comparando 

pais e cônjuges, os pais apresentaram sobrecarga mais elevada quanto a lidar com os 

comportamentos agressivos do paciente. Com relação à sobrecarga subjetiva, esta foi mais 

elevada nos pais do que nos cônjuges ao se preocuparem com o futuro do paciente. Os pais 

apresentaram maior grau de incômodo do que os irmãos, relacionado a fazer compras para 

o paciente. Contudo, os três grupos não apresentaram diferenças significativas com relação 

aos graus de sobrecargas globais objetiva e subjetiva. 

Camilo, Bandeira, Leal e Scalon (2012) realizaram um estudo descritivo sobre 

satisfação e sobrecarga comparando pacientes, familiares e profissionais de um serviço de 

saúde mental. No que se refere à sobrecarga dos familiares, ela foi maior em relação à 

supervisão dos comportamentos problemáticos dos pacientes, às preocupações com a 

segurança e futuro dos pacientes e à assistência aos pacientes na vida cotidiana.  

No estudo de Batista, Bandeira, Gaglia, Oliveira e Albuquerque (2013) sobre a 

influência do gênero do cuidador, observou-se que a sobrecarga global objetiva foi maior 

em mulheres do que em homens. As mulheres apresentaram maior sobrecarga no que se 

refere a ajudar o paciente na higiene pessoal, realizar as tarefas domésticas, preparar as 

refeições, ter que insistir para que o paciente ocupe seu tempo, impedir as agressões do 

paciente e supervisionar a ingestão de bebida alcoólica. Com relação à sobrecarga global 

subjetiva, não houve diferença entre os dois grupos. Homens e mulheres se sentiram 

igualmente incomodados por terem que cuidar de um paciente psiquiátrico e preocupados 

com o paciente. Porém, no que se refere ao impacto financeiro, os homens relataram que se 

sentiam mais sobrecarregados com as despesas do paciente do que as mulheres. 

Batista, Bandeira e Oliveira (2015) identificaram os fatores associados à sobrecarga 

subjetiva em cuidadores dos sexos feminino e masculino, separadamente. Os fatores 

preditivos da sobrecarga subjetiva para cuidadores do sexo feminino estavam relacionados 

ao número de comportamentos problemáticos dos pacientes, à presença de comorbidade, 
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ao paciente não ter atividades fora de casa, ao número de pessoas morando com o cuidador 

e à ausência de crianças em casa. Para os cuidadores do sexo masculino, as variáveis 

associadas à sobrecarga subjetiva foram: o familiar possuir renda, não morar com o 

paciente, o familiar se sentir doente por exercer o papel de cuidador, ter maior número de 

filhos, o paciente possuir menor idade, não ter quarto individual, apresentar doenças físicas 

e fazer usos de um maior número de medicamentos. 

A relação entre sobrecarga do familiar e diagnóstico do paciente foi estudada por 

Nolasco, Bandeira, Oliveira e Vidal (2014), que compararam cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia e cuidadores de pacientes com depressão maior. Não houve diferenças 

significativas entre os dois grupos quanto aos graus de sobrecargas globais objetiva e 

subjetiva. Entretanto, analisando cada item separado, os cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia apresentaram maior grau de sobrecarga objetiva no que se refere à 

administração de medicamentos e das finanças do paciente. Os cuidadores de pacientes 

com depressão apresentaram maior sobrecarga objetiva ao terem que supervisionar os 

comportamentos autoagressivos dos pacientes. No que se refere à sobrecarga subjetiva, os 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia relataram maior sentimento de peso financeiro 

e incômodo ao ajudar o paciente com o transporte. Os cuidadores de pacientes com 

depressão apresentaram maior sobrecarga subjetiva em relação à assistência ao paciente na 

higiene corporal, em conduzi-los às consultas médicas, ao fazer compras, administração do 

dinheiro e preocupação com a vida social dos pacientes.  

O estudo de Dias (2008) investigou a relação entre sobrecarga e depressão em uma 

amostra brasileira de cuidadores de pacientes psiquiátricos. Os resultados apontaram uma 

correlação positiva significativa entre sobrecarga e depressão, indicando que, quanto 

maiores os níveis de sobrecarga global objetiva e subjetiva sentidos, maior o grau de 

depressão nos cuidadores.  

Tendo em vista a importância do papel dos familiares cuidadores para a 

recuperação dos pacientes psiquiátricos, é necessário produzir conhecimento a respeito de 

como sua saúde psicológica está afetada em virtude do cuidado. Dados de estudos na área 

poderão reunir informações relevantes para possíveis intervenções com os familiares, bem 

como para a avaliação dos resultados dos serviços de saúde mental.   
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Bem-estar subjetivo 

 

Durante muito tempo, a ênfase dos estudos em Psicologia foi direcionada a 

questões relacionadas à doença, predominando os estudos sobre infelicidade e sofrimento 

psíquico (Silva, 2009). Somente a partir da década de 1960, as pesquisas sobre saúde e 

bem-estar subjetivo começaram a ser intensificadas e, a partir da década de 1980, 

tornaram-se de grande interesse no campo científico (Dela Coleta & Dela Coleta, 2006; 

Costa & Pereira, 2007; Lopes, 2007; Galinha, 2008; Nunes, Hutz, & Giacomoni, 2009; 

Silva, 2009; Woyciekoski et al., 2012). A partir desse novo enfoque dado à saúde, a 

Psicologia atentou-se para os aspectos positivos da saúde mental, priorizando a 

investigação de conceitos como bem-estar subjetivo, autonomia e autoeficácia, entre outros 

(Silva, 2012; Scorsolini-Comin, Santos, & Souza, 2012).  

O construto de bem-estar subjetivo recebe várias definições, tais como felicidade, 

satisfação, afeto positivo e avaliação subjetiva da qualidade de vida (Albuquerque & 

Tróccoli, 2004; Giacomoni, 2004). Vários autores definem o bem-estar subjetivo como o 

estudo científico da felicidade (Myers & Diener, 1995; Diener & Diener, 1995; Diener, 

2000; Seligman, 2004; Giacomoni & Hutz, 2006; Nunes et al., 2009; Oliveira et al., 2009; 

Scorsolini-Comin & Santos, 2010). Refere-se a uma experiência interna, uma avaliação 

que a pessoa faz de sua vida, a partir de critérios e valores próprios, englobando domínios 

específicos como as relações sociais, a saúde, o trabalho e as condições de moradia. 

Portanto, o bem-estar subjetivo é compreendido como a avaliação que o indivíduo faz de 

sua vida, indicando o que o faz feliz e satisfeito (Diener, 1984; Seligman, 2004; Lopes, 

2007; Galinha, 2008; Oliveira et al., 2009; Silva, 2012).   

As pesquisas apontam um consenso quanto à multidimensionalidade desse 

construto. O bem-estar subjetivo consiste em uma experiência individual, que compreende 

medidas de afetos e emoções positivas e baixa incidência de emoções negativas, além de 

uma avaliação global da vida. Dessa forma, o bem-estar subjetivo é constituído por três 

dimensões: afeto positivo, afeto negativo e satisfação de vida. Os afetos positivos e 

negativos correspondem ao componente afetivo do construto, sendo que a felicidade é 

definida como o equilíbrio desses fatores. A satisfação de vida corresponde ao componente 

cognitivo do construto, um fator que complementa a felicidade do indivíduo (Albuquerque 

& Tróccoli, 2004; Costa & Pereira, 2007; Oliveira et al., 2009; Woyciekoski et al., 2012; 

Silva, 2012).  



41 
 

O afeto positivo se refere à frequência de emoções positivas experimentadas pelo 

sujeito, tais como: determinação, contentamento, alegria, gratidão, afeição, inspiração e 

dinamismo. Em contrapartida, o afeto negativo se refere à frequência de emoções negativas 

experimentadas pelo sujeito e abrange vários estados de humor aversivos, tais como: culpa, 

raiva, vergonha, tristeza, desgosto, estresse, ansiedade, agitação e tensão (Albuquerque & 

Tróccoli, 2004; Costa & Pereira, 2007; Woyciekoski et al., 2012). Esses dois componentes 

são considerados independentes e distintos, uma vez que estudos identificaram baixa 

correlação entre afeto positivo e afeto negativo (Albuquerque & Tróccoli, 2004; 

Giacomoni & Hutz, 2006). Seligman (2004) destaca não haver uma completa oposição, 

nem incompatibilidade, na relação entre emoção positiva e emoção negativa. Portanto, para 

uma pessoa ser feliz, é necessário haver um equilíbrio entre os afetos positivos e negativos. 

A ênfase nos componentes afetivos se refere à frequência do afeto positivo, e não tanto à 

sua intensidade, pois, de acordo com Diener e Lucas (2000) (citados por Giacomoni, 

2002), emoções positivas intensas acontecem raramente e, em geral, para que aconteçam, é 

preciso um grande esforço da pessoa.  

A dimensão satisfação com a vida consiste em um julgamento cognitivo que a 

pessoa faz da sua vida a partir de critérios próprios, e não de critérios externos. Esse 

julgamento pode se manifestar em diferentes níveis, a saber: a vida em geral, um 

determinado domínio da vida ou aspectos específicos de um domínio (Costa & Pereira 

2007). Avaliar a satisfação com a vida por meio de domínios é considerado relevante, já 

que os estudos apontam que os domínios julgados como mais importantes para a pessoa 

são os que mais afetam o seu bem-estar subjetivo (Diener, 1984).  

Segundo Albuquerque e Tróccoli (2004) e Galinha (2008), o julgamento da 

satisfação com a vida é realizado a partir de uma comparação, feita pelo sujeito, entre as 

circunstâncias de sua vida e um padrão escolhido por ele. Costa e Pereira (2007) apontam 

que a satisfação com a vida sofre menos influência de mudanças de humor e é menos 

dependente de eventos pontuais. Os autores destacam, ainda, que o nível de satisfação pode 

ser um modulador das emoções. Baixos níveis de satisfação com a vida constituiriam um 

fator de risco para depressão futura (Costa & Pereira, 2007).  

Os três componentes do bem-estar subjetivo estão intimamente relacionados. Ao 

fazer um julgamento sobre a satisfação com a vida, o sujeito avalia aspectos bons e ruins, a 

partir da frequência do seu humor positivo e negativo, obtendo um julgamento que possui 

certa estabilidade temporal e que não sofre interferência do humor do momento (Lucas, 

Diener, & Suh, 1996; Poletto, 2011). Uma pessoa que possui elevado bem-estar subjetivo 
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apresenta satisfação com a vida, constantes sentimentos positivos e sentimentos negativos 

pouco frequentes. Em contrapartida, uma pessoa com baixo bem-estar subjetivo está 

insatisfeita com a vida e apresenta constantes sentimentos negativos e baixa frequência de 

humor positivo (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Galinha, 2008). Portanto, o bem-estar 

subjetivo é um construto constituído por satisfação em áreas importantes da vida, incluindo 

a satisfação com a vida em geral, a presença de emoções positivas e baixos níveis de 

emoções negativas (Diener et al., 1999; Galinha, 2008). 

Na literatura da área, existem vários estudos sobre o bem-estar subjetivo e o 

desenvolvimento de instrumentos para avaliar o bem-estar subjetivo dos indivíduos. 

Segundo Diener et al. (2003), esse crescimento dos estudos sobre o tema demonstra uma 

preocupação com o valor do indivíduo e a importância de se avaliar a vida subjetivamente, 

contribuindo para a compreensão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. As 

pesquisas encontradas na literatura visam, em geral, a compreender o bem-estar subjetivo 

de adolescentes (Freire & Tavares, 2011), estudantes universitários (Matta, Bizarro, & 

Reppold, 2009; Zanon & Hutz, 2010; Silva & Heleno, 2012; Dela Coleta, Lopes, & Dela 

Coleta, 2012; Fabrin & Mansao, 2014), professores universitários (Ribeiro & Ruiz, 2009), 

professores do ensino fundamental (Fonseca, Chaves, & Gouveia, 2006), cuidadores de 

idosos com Alzheimer (Lenardt et al., 2011), pessoas casadas (Scorsolini-Comin et al, 

2012; Scorsolini-Comin & Santos 2012), idosos (Guedea et al, 2006; Paula, Frota, Rocha, 

Matos, & Tolentino, 2010; Sposito et al., 2010), cuidadores de crianças autistas (Vieira, 

Gama, Castro, Carneiro, & Vieira, 2012), mães de crianças com diagnóstico de 

soropositividade indefinido para o HIV (Lima, Saldanha, & Oliveira, 2009), atletas 

brasileiros (Fernandes, Vasconcelos-Raposo, & Fernandes, 2012) e famílias com histórico 

de abuso sexual intrafamiliar (Pincolini & Hutz, 2012), entre outros.  

Com relação aos instrumentos para avaliar o bem-estar subjetivo, esse construto 

geralmente tem sido mensurado por meio de medidas de autorrelato, nas quais a própria 

pessoa avalia a satisfação sobre a sua vida e a frequência das emoções sentidas (Lopes, 

2007; Poletto, 2011). Os instrumentos utilizados para avaliar o bem-estar subjetivo 

consistem de escalas de medidas de um único item ou de vários itens. Nos primeiros 

estudos, desenvolvidos nas décadas de 1960 e 1970, esse construto era mensurado por 

meio de medidas de um único item, incluído nos questionários aplicados em pesquisas 

sociais (Giacomoni, 2002). As escalas de único item são formadas por uma questão ampla 

referente à felicidade ou satisfação com a vida. Esses instrumentos apresentam opções de 

resposta variadas. Um exemplo é a Escala de Escada desenvolvida por Cantril em 1965. 
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Consiste em um desenho de uma escada com dez degraus, na qual a pessoa deve marcar 

como avalia sua vida. As opções de resposta desse instrumento variam de “a melhor vida 

para você” até “a pior vida para você” (Giacomoni, 2002, 2004; Poletto, 2011). Outro 

exemplo é a Escala de Faces desenvolvida por Andrews e Withey em 1976. Consiste no 

desenho de sete faces com expressões diferentes, no qual o respondente deve escolher qual 

face expressa seu sentimento sobre a vida (Giacomoni, 2002, 2004; Poletto, 2011). As 

escalas de único item possuem a vantagem de serem breves, porém são criticadas por 

avaliarem apenas um componente do bem-estar subjetivo. Assim, as escalas de felicidade 

avaliam apenas o componente afetivo e as escalas de satisfação avaliam apenas o 

componente cognitivo. Outra crítica a respeito desse tipo de instrumento se refere à 

confiabilidade dos dados obtidos (Giacomoni, 2002).  

A partir das críticas feitas sobre as escalas de único item, começaram a ser 

desenvolvidas escalas de bem-estar subjetivo com múltiplos itens. Os primeiros 

instrumentos desenvolvidos com múltiplos itens, geralmente, eram destinados a idosos. 

Posteriormente, foram desenvolvidos instrumentos para outras populações-alvo como 

jovens e adultos (Giacomoni, 2002). Um exemplo de escala de uso geral é a Differential 

Personality Questionnaire – Well-Being Subscale desenvolvida por Tellegen em 1979. 

Essa escala é formada por 21 itens que avaliam atitudes e afetos positivos e otimismo. 

Outro exemplo de escala de bem-estar subjetivo para a população geral é o Índice de Bem-

estar Pessoal (Personal Wellbeing Index Scale – PWI) desenvolvida pelo International 

Wellbeing Group em 2001 e que avalia o bem-estar subjetivo por meio da satisfação com 

domínios específicos de vida. 

Dentre as escalas de bem-estar subjetivo mais utilizadas na literatura internacional, 

encontra-se a Escala de Satisfação de Vida desenvolvida por Diener, Emmons, Larsen e 

Griffin (1985), que avalia a satisfação da pessoa com a sua vida em geral. Essa escala foi 

adaptada e validada para o Brasil por Giacomoni e Hutz (Giacomoni, 2002, 2004). Outro 

instrumento que se destaca são as Escalas PANAS (Positive Affect and Negative Affect 

Scales) desenvolvida por Watson, Clark e Tellegen, que avaliam a dimensão afetiva do 

bem-estar subjetivo. Giacomoni e Hutz (1997) desenvolveram o estudo de adaptação e 

validação dessas escalas para o Brasil. Além disso, no Brasil, Albuquerque e Tróccoli 

(2004) desenvolveram uma escala de bem-estar subjetivo, que avalia os três componentes 

do construto, a partir de uma subescala de afeto positivo e negativo e outra subescala de 

satisfação-insatisfação com a vida. Portanto, as pesquisas sobre bem-estar subjetivo podem 

avaliar cada componente separadamente ou utilizar medidas globais. 
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Atualmente, a avaliação do bem-estar subjetivo é utilizada nas áreas de saúde 

mental, qualidade de vida, gerontologia social, psicologia comunitária e tende a se 

expandir a outras áreas (Dela Coleta & Dela Coleta, 2006; Nunes et al., 2009). O estudo 

desse construto constitui uma forma de compreender como as pessoas avaliam as suas 

vidas e, a partir dessa compreensão, propor opções que contribuam para a melhoria do 

bem-estar subjetivo e da qualidade de vida (Giacomoni, 2004). 

 

Estudos sobre a relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo de cuidadores 

 

 Três estudos internacionais foram encontrados nas buscas realizadas nos 

indexadores de periódicos científicos. Um deles, desenvolvido na Austrália, avaliou a 

sobrecarga e o bem-estar subjetivo de cuidadores de idosos com demência (McConaghy & 

Caltabiano, 2005). Outro estudo, realizado em Israel, estudou uma amostra de cuidadores 

de pacientes com deficiência de desenvolvimento (autismo, deficiência intelectual e 

deficiência física) (Werner & Shulman, 2013). Apenas um estudo, desenvolvido nos 

estados Unidos, investigou a relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo em cuidadores 

de pacientes psiquiátricos (Webb et al., 1998). No contexto nacional, foi encontrado um 

estudo que avaliou a relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo com cuidadores de 

idosos com demências, desenvolvido no Paraná (Lenardt et al., 2011). Não foi encontrado 

nenhum estudo nacional que investigasse a relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo 

de cuidadores de pacientes psiquiátricos. Segue uma descrição desses estudos. 

 O estudo de McConaghy e Caltabiano (2005) avaliou o impacto de algumas 

variáveis, tais como o tempo em que o familiar cuida do paciente, estratégias de 

enfrentamento e sentimento de sobrecarga, dentre outras, sobre o bem-estar de cuidadores 

de idosos com demência. A amostra foi composta por 42 cuidadores com idades entre 21 e 

88 anos. O instrumento utilizado para mensurar a sobrecarga foi o Caregiver Burden Scale 

(Zarit, Reever, & Bach-Peterson, 1980) e para o bem-estar subjetivo, Satisfaction With Life 

Scale (Diener et al., 1985). Os resultados obtidos indicaram uma correlação negativa entre 

a sobrecarga e o bem-estar subjetivo. Ou seja, os cuidadores que se sentiam mais 

sobrecarregados apresentaram menor escore de bem-estar subjetivo.  

Werner e Shulman (2013) analisaram a relação entre sobrecarga e bem-estar 

subjetivo de cuidadores de pacientes com deficiência de desenvolvimento, incluindo 

autismo, deficiência intelectual e deficiência física. A amostra desse estudo foi composta 

por 170 cuidadores. A sobrecarga foi avaliada por uma única pergunta. As opções de 
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resposta para essa pergunta variaram de 1 = nunca a 5 = quase sempre. O bem-estar 

subjetivo foi avaliado pela escala Personal Well-being Index (International Wellbeing 

Group, 2006), composta por oito itens que medem a satisfação em domínios específicos da 

vida: padrão de vida, saúde pessoal, realização na vida, relações pessoais, segurança 

pessoal, comunidade-conectividade, segurança futura e religião, bem como uma questão 

global indagando sobre a satisfação com a vida como um todo. As opções de resposta estão 

dispostas em uma escala tipo Likert, que varia de 0 = completamente insatisfeito a 10 = 

completamente satisfeito. Os resultados obtidos, nesse estudo, mostraram uma correlação 

negativa entre a sobrecarga e o bem-estar subjetivo. Os cuidadores com alto escore de 

sobrecarga apresentaram baixo nível de bem-estar subjetivo.  

 Webb et al. (1998) avaliaram a relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo de 

cuidadores de pacientes psiquiátricos graves com diagnóstico de esquizofrenia e de 

transtornos de humor. A amostra foi composta por 84 cuidadores. A sobrecarga foi 

mensurada pela escala The Significant Other Scale (SOS) (Herz et al., 1976) e o bem-estar 

subjetivo medido por uma versão de 22 itens do National Center for Health Statistics 

General Well-Being Schedule from the Medical History Questionnaire (Dupuy, 1972). Os 

resultados obtidos indicaram uma correlação negativa entre bem-estar subjetivo e 

sobrecarga; isto é, os níveis mais elevados de sobrecarga estavam associados a níveis mais 

baixos de bem-estar subjetivo. 

 O estudo nacional de Lenardt et al. (2011) avaliou a sobrecarga e o bem-estar 

subjetivo de cuidadores de idosos com demência. A amostra foi composta por 208 

cuidadores. Para mensurar a sobrecarga, foi utilizada a escala Burden Interview (BI), 

adaptada para o Brasil por Scazufca (2002), que avalia a sobrecarga subjetiva. O bem-estar 

subjetivo foi avaliado por meio da subescala satisfação-insatisfação com a vida da Escala 

de Bem-estar Subjetivo (EBES) desenvolvida por Albuquerque e Tróccoli, (2004). Os 

resultados apontaram uma correlação significativa entre o nível de sobrecarga e de bem-

estar subjetivo. Os cuidadores que apresentaram maior sobrecarga tiveram menor escore de 

satisfação com a vida. 

Ainda são poucos os estudos que avaliaram a relação entre sobrecarga e bem-estar 

subjetivo de cuidadores tanto na literatura internacional quanto nacional. São, ainda, mais 

escassos os estudos com cuidadores de pacientes psiquiátricos que relacionam essas duas 

variáveis.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral  

 

O objetivo geral do presente trabalho foi investigar a relação entre sobrecarga e 

bem-estar subjetivo de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Avaliar os níveis de sobrecargas objetiva e subjetiva dos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos atendidos no Núcleo de Saúde Mental de São João del-Rei, 

CAPS de São João del-Rei e CAPS de Lavras.   

2. Avaliar os níveis de bem-estar subjetivo desses familiares.  

3. Avaliar a correlação entre bem-estar subjetivo e sobrecarga dos familiares. 

4. Investigar as variáveis associadas ao bem-estar subjetivo dos familiares, referentes 

aos aspectos sociodemográficos de pacientes e familiares, as variáveis clínicas dos 

pacientes, as condições de vida dos familiares e a importância relativa dessas 

variáveis comparativamente à sobrecarga.  

 

 

HIPÓTESE 

 

A hipótese do presente trabalho é de que níveis mais elevados de sobrecarga dos 

familiares estarão relacionados a um menor grau de bem-estar subjetivo.  

 A variável independente será o grau de sobrecarga familiar e a variável dependente 

será o nível de bem-estar subjetivo. 
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MÉTODO 

 

Delineamento 

 

O presente estudo consiste em uma Pesquisa de Levantamento (Survey), a qual visa 

a estudar fenômenos naturais, por meio da coleta sistemática de dados de uma amostra ou 

de toda uma população-alvo, com a utilização de instrumentos padronizados (Selltiz et al., 

1987). Estudos que visam a investigar a relação entre variáveis naturais são considerados 

como pesquisas do tipo correlacional, que diferem das pesquisas experimentais por não 

realizarem a manipulação de variáveis e não permitirem o estabelecimento de relações 

causais (Selltiz et al., 1987; Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis, & Boyle, 

1994).  

Utilizou-se o delineamento mais simples de Pesquisa de Levantamento, que visa a 

descrever a distribuição e inter-relações de características ou variáveis de uma população-

alvo (Selltiz et al., 1987; Contandriopoulos et al., 1994). No presente estudo, foi realizada a 

análise descritiva dos graus de sobrecargas objetiva e subjetiva dos familiares cuidadores 

de pacientes psiquiátricos, assim como os níveis de bem-estar subjetivo. Foi investigada, 

ainda, a relação entre essas duas variáveis. 

Neste estudo, foi utilizado, também, um segundo delineamento de Pesquisa de 

Levantamento, denominado Comparação com Grupo Estático, que consiste na comparação 

de dois ou mais subgrupos naturais sem manipulação de variáveis (Selltiz et al., 1987). Os 

subgrupos de familiares foram definidos com base em categorias de variáveis 

sociodemográficas (ex.: homens e mulheres, faixas etárias etc.) e de condições de vida 

(ex.: com ou sem suporte social etc.), sendo comparados em relação ao seu grau de bem-

estar subjetivo. Nos dois tipos de delineamentos adotados, as medidas devem ser tomadas 

em um único momento (Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et al., 1987).  

Este estudo se caracterizou, ainda, como uma pesquisa avaliativa do tipo somativa, 

que visa a avaliar os resultados ou efeitos de um serviço, programa ou intervenção, diretos 

ou indiretos nos pacientes ou familiares (Selltiz et al., 1987). Segundo o Ministério da 

Saúde (Brasil, 2004), algumas das atribuições dos serviços de saúde mental são oferecer 

atendimento psicoeducacional aos familiares e realizar visitas domiciliares, com o objetivo 

de dar suporte e orientações referentes à prestação de cuidados cotidianos aos pacientes 

psiquiátricos. Sendo assim, avaliar a sobrecarga e o bem-estar subjetivo de familiares 
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cuidadores de pacientes psiquiátricos consiste em uma das formas de se avaliarem os 

resultados desses serviços, o que é atribuição da pesquisa somativa. 

 

Descrição do local da pesquisa 

 

Este estudo foi realizado em três serviços de saúde mental do setor público, de duas 

cidades de médio porte de Minas Gerais, sendo o Núcleo de Saúde Mental de São João del-

Rei, o CAPS de São João del-Rei e o CAPS de Lavras.  

O Núcleo de Saúde Mental de São João del-Rei está em funcionamento desde 2004. 

Este serviço atende pacientes com transtornos psiquiátricos graves e persistentes da cidade 

de São João del-Rei e de municípios vizinhos, com funcionamento de segunda a sexta-

feira, no período de 8 as 18 horas. Esse serviço tem como objetivo garantir tratamento 

ambulatorial, gratuito, aos pacientes psiquiátricos, oferecendo atendimento médico e 

psicoterápico. O quadro de funcionários é formado por dois psiquiatras, três psicólogos, 

dois neurologistas, dois auxiliares administrativos e um auxiliar de serviços gerais.  

O CAPS de São João del-Rei é o tipo I e está em funcionamento desde 2004. Este 

serviço atende pacientes da cidade de São João del-Rei e de 13 municípios vizinhos, de 

segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O CAPS fornece medicamentos gratuitamente 

para seus pacientes, e, também, desenvolve oficinas terapêuticas para os pacientes e grupos 

de familiares. O quadro de funcionários é formado por um psiquiatra, um médico clínico, 

duas psicólogas, uma assistente social, uma enfermeira, um farmacêutico, um dentista, uma 

terapeuta ocupacional, duas técnicas e duas auxiliares de enfermagem, uma auxiliar 

administrativa, duas profissionais de serviços gerais, dois vigias e dois motoristas. Além 

dos profissionais mencionados, o serviço conta com profissionais de Educação Física e 

Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei, profissionais do Conservatório de 

Música e voluntários da comunidade. 

O CAPS de Lavras é do tipo II e também está em funcionamento desde 2004. Esse 

serviço oferece atendimento de segunda à sexta-feira, das 7 às 16 horas, para pacientes da 

cidade de Lavras e de sete cidades vizinhas. O quadro de funcionários é formado por 

quatro psicólogos, dois psiquiatras, um médico clínico, um farmacêutico, três técnicos em 

enfermagem, cinco auxiliares de enfermagem, duas enfermeiras, uma terapeuta 

ocupacional, uma nutricionista, duas cozinheiras, um agente administrativo, um vigia e três 

auxiliares de serviços gerais. Esse CAPS oferece oficinas terapêuticas para os pacientes, e, 

também, reuniões periódicas com as famílias. 
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População-alvo 

 

A população-alvo deste estudo foi constituída por familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos que são atendidos nos três serviços de saúde mental, descritos 

anteriormente. Com a finalidade de obter uma amostra mais homogênea e minimizar a 

interferência de vieses na interpretação dos resultados, foram adotados critérios de inclusão 

e exclusão da população-alvo.  

Os critérios de inclusão dos familiares na população-alvo foram: ter idade igual ou 

superior a 18 anos, ambos os sexos, morar na mesma residência do paciente, ser 

identificado pelo serviço como o principal cuidador e cuidar do paciente há, pelo menos, 

um ano. Os pacientes estavam em tratamento e tinham os seguintes diagnósticos de 

transtornos graves e persistentes, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID-

10 (OMS, 1998): transtornos do espectro da esquizofrenia (F20 a F29) e transtornos do 

humor ou afetivos (F30 a F39).  

Os critérios de exclusão dos familiares foram: apresentar algum transtorno 

psiquiátrico, informado pelos serviços, ou impossibilidade em compreender e responder às 

questões dos instrumentos utilizados. Esse último critério foi analisado pelo entrevistador a 

partir de uma Técnica de Sondagem (Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993), que 

consiste em solicitar ao sujeito que ele justifique sua resposta aos itens das escalas de 

medida. Outros critérios de exclusão foram os pacientes apresentarem comorbidade 

neurológica, diagnósticos de deficiência intelectual, dependência química e que estivessem 

internados ou em crise na ocasião da entrevista com os familiares. Contudo, nenhum dos 

familiares convidados a participar da pesquisa foi excluído, uma vez que não se 

enquadraram nos critérios de exclusão.   

 

Amostra 

 

 A amostra deste estudo foi do tipo não probabilística, subtipo voluntários, isto é, 

formada por participantes que puderam ser contatados pelo pesquisador e que se 

dispuseram a participar das entrevistas (Selltiz et al., 1987). Segundo Selltiz et al. (1987), 

esse tipo de amostra pode ser utilizado em pesquisas que verificam a relação entre 

variáveis, o que caracteriza o objetivo da presente pesquisa.  
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Para definir o tamanho da amostra foi utilizada a fórmula de Miot (2011), segundo 

a qual o cálculo amostral para estudos que envolvem investigar a relação entre variáveis 

quantitativas (correlação) é definido por: 

 

 

em que n é o tamanho da amostra,  é o valor obtido da distribuição normal, após fixar 

a probabilidade de erro tipo I (α), usualmente 1,96 ( = 5%),  é o valor obtido da 

distribuição normal, após fixar o poder (1-), usualmente 1,28 ( = 0,9), ln é o logaritmo 

natural e r é o coeficiente de correlação linear (Pearson ou Spearman). Em particular, foi 

fixado r = -0,5 devido à hipótese da pesquisa de verificar se indivíduos com maior 

sobrecarga apresentariam um menor bem-estar subjetivo; isto é, uma correlação negativa. 

 Além disso, o autor sugere aumentar a amostra em 30%, porque o estudo pode ser 

prejudicado pela saída, desistência, perda, morte ou exclusão do indivíduo no decorrer da 

pesquisa. 

 Logo, o tamanho amostral sugerido é de:  

 

mais 30% desse valor, tem-se n = 71 indivíduos. 

 

 Foram contatados 97 familiares para participarem da pesquisa, porém 21 recusaram 

participar, sendo a maioria das recusas de familiares de pacientes atendidos no CAPS de 

São João del-Rei. Portanto, foram entrevistados 76 familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos atendidos nos três serviços de saúde mental, já mencionados, que 

preencheram os critérios de inclusão. O tamanho da amostra do presente estudo foi 

próximo ao do único estudo que avaliou a relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo 

de familiares de pacientes psiquiátricos (Webb et al, 1998), no qual foram entrevistados 84 

familiares cuidadores. 

 

Instrumentos de medida 

 

Foram utilizados três instrumentos, sendo duas escalas de medida e um questionário 

sociodemográfico e clínico. Dentre as escalas, uma foi utilizada para avaliar os níveis de 
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bem-estar subjetivo e outra para avaliar o grau de sobrecarga dos familiares. O 

questionário foi utilizado para avaliar as variáveis sociodemográficas dos familiares e 

pacientes e as variáveis clínicas dos pacientes. Esses instrumentos serão descritos a seguir. 

 

Escala de Bem-estar Subjetivo (EBES): Esta escala foi elaborada no Brasil por 

Albuquerque e Tróccoli (2004) com base em um estudo de grupos focais e nos itens de três 

escalas existentes no exterior: Escala de Afeto Positivo e Afeto Negativo – PANAS 

(Watson, Clark, & Tellegen, 1988), Escala de Satisfação com a Vida – SWLS (Diener et 

al., 1985) e Escala de Bem-estar Subjetivo – SWBS (Lawrence & Liang, 1988). A escala 

EBES possui 62 itens que avaliam as dimensões emocionais de afeto positivo e afeto 

negativo e a dimensão cognitiva de satisfação/insatisfação com a vida (Anexo B).  

A EBES possui duas subescalas, sendo a primeira referente aos afetos positivos e 

negativos, com 47 itens, e a segunda à satisfação com a vida, com 15 itens. A primeira 

subescala avalia duas dimensões ou fatores, sendo que 21 itens dessa subescala descrevem 

o afeto positivo e 26 itens o afeto negativo. Essa subescala é composta por palavras que 

descrevem diferentes sentimentos e emoções (por exemplo: aflito, amável, deprimido, 

seguro), devendo o sujeito responder como tem se sentido ultimamente em relação a cada 

item. As opções de resposta estão dispostas em uma escala do tipo Likert de cinco pontos: 

1 = nem um pouco, 2 = um pouco, 3 = moderadamente, 4 = bastante e 5 = extremamente.  

A segunda subescala avalia a dimensão cognitiva, sendo composta por 15 itens que 

descrevem julgamentos relativos à avaliação de satisfação ou insatisfação com a vida. 

Esses itens devem ser respondidos em uma escala do tipo Likert de cinco pontos: 1 = 

discordo plenamente, 2 = discordo, 3 = não sei, 4 = concordo e 5 = concordo plenamente. 

Albuquerque e Tróccoli (2004) demonstraram que a EBES é um instrumento válido 

e fidedigno, recomendando seu uso para a avaliação de bem-estar subjetivo. A validade de 

construto foi avaliada pela análise fatorial de Eixos Principais e rotação Oblimin, revelando 

três fatores: afeto positivo (21 itens, explicando 24,3% da variância); afeto negativo (26 

itens, 24,9% da variância) e satisfação-insatisfação com a vida (15 itens, 21,9% da 

variância). Juntos, os três fatores explicaram 44,1% da variância total do construto. A 

fidedignidade da escala foi confirmada por meio da análise de consistência interna, com 

índices de alfa de Cronbach de 0,86 para a escala global e variando de 0,90 a 0,95 para os 

três fatores. A EBES atende às recomendações de Diener et al. (1999) de que escalas de 

bem-estar subjetivo possam avaliar separadamente os seus componentes. Atende, também, 
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às recomendações de que uma escala deve ter opções de respostas múltiplas e estar 

adequada para o uso no Brasil (Albuquerque & Tróccoli, 2004). 

 

Escala de Sobrecarga dos Familiares de Pacientes Psiquiátricos (FBIS-BR): 

Esta escala foi adaptada para o Brasil a partir da Family Burden Interview Schedule 

(FBIS), elaborada por Tessler e Gamache (1994). A versão brasileira foi adaptada por 

Bandeira, Calzavara e Varella (2005) e validada por Bandeira, Calzavara e Castro (2008).  

A FBIS-BR possui cinco subescalas que avaliam as sobrecargas objetiva e subjetiva 

sentidas pelos familiares de pacientes psiquiátricos, sendo: A) assistência ao paciente na 

vida cotidiana, B) supervisão dos comportamentos problemáticos do paciente, C) gastos 

financeiros relacionados ao paciente, D) impacto na rotina diária da família e E) 

preocupações com o paciente (Anexo A). As perguntas são respondidas com relação aos 30 

dias anteriores à entrevista.  

A sobrecarga objetiva é avaliada em termos da frequência da assistência fornecida 

pelos familiares ao paciente na vida cotidiana, de supervisões aos seus comportamentos 

problemáticos e de impacto na rotina diária do familiar cuidador. As opções de respostas 

estão dispostas em uma escala do tipo Likert de cinco pontos: 1 = nenhuma vez, 2 = menos 

que uma vez por semana, 3 = uma ou duas vezes por semana, 4 = de três a seis vezes por 

semana e 5 = todos os dias.  

A sobrecarga subjetiva é avaliada em relação ao grau de incômodo sentido pelo 

familiar ao realizar as atividades de cuidar do paciente e ao lidar com os seus 

comportamentos problemáticos, assim como em relação à frequência do sentimento de 

peso financeiro, das preocupações com o paciente e alterações permanentes na vida do 

familiar. Para a avaliação da sobrecarga subjetiva, em relação ao grau de incômodo sentido 

e o grau de alterações permanentes ocorridas na vida do familiar, as opções de resposta 

estão dispostas em uma escala do tipo Likert de quatro pontos: 1 = nem um pouco, 2 = 

muito pouco, 3 = um pouco e 4 = muito. Nas questões que avaliam as preocupações e o 

peso financeiro sentido pelos familiares, as opções de resposta estão dispostas em escala 

Likert de 5 pontos: 1= nunca, 2 = raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente e 5 = sempre 

ou quase sempre.  

Nas duas primeiras subescalas, o familiar responde a questões que avaliam tanto a 

sobrecarga objetiva quanto a subjetiva. A primeira subescala é composta por 18 itens e visa 

a avaliar a assistência prestada pelo familiar na vida cotidiana do paciente. A segunda 

subescala é composta por 16 itens referentes à supervisão dos comportamentos 
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problemáticos apresentados pelo paciente. A terceira subescala se refere ao impacto 

financeiro e é composta por cinco itens. Na primeira questão, o familiar deve responder se 

teve que cobrir alguma despesa do paciente e informa os gastos do paciente no que se 

refere a 14 tópicos específicos, como alimentação e medicamentos, dentre outros. O 

familiar, também, responde sobre a contribuição financeira feita pelo paciente, para cobrir 

suas despesas, e quanto teve que gastar com o paciente nos últimos 30 dias. A última 

questão avalia quanto o familiar sentiu pesarem os gastos que teve com o paciente no 

último ano.  

A quarta subescala avalia a sobrecarga objetiva referente ao impacto da tarefa de 

cuidador na rotina diária do familiar, sendo composta por cinco itens. Dentre esses itens, 

quatro avaliam a frequência das perturbações ocorridas nos últimos 30 dias na vida do 

familiar e um item, composto por três subitens, avalia o grau das mudanças permanentes 

ocorridas na rotina diária e na vida social e ocupacional. A quinta subescala possui sete 

itens que avaliam a frequência com que o familiar se preocupa com o paciente no que se 

refere à segurança, saúde física, tratamento, vida social, condições de moradia e futuro. 

 O grau de sobrecarga é estabelecido considerando a média dos escores globais de 

sobrecargas objetiva e subjetiva e dos escores médios das subescalas. Pode ser calculada 

ainda, em cada subescala, a porcentagem de respostas obtidas nos dois primeiros pontos e 

nos dois últimos pontos da escala Likert das opções de resposta, indicativos de baixo e alto 

graus de sobrecarga (Bandeira et al., 2007).  

A escala FBIS-BR apresenta qualidades psicométricas adequadas de fidedignidade 

e validade. Em relação à fidedignidade, foi avaliada a consistência interna, que apresentou 

valores adequados de alfa de Cronbach de 0,82 para o escore global de sobrecarga 

objetiva, 0,92 para o escore global de sobrecarga subjetiva e valores de 0,58 a 0,90 para as 

subescalas (Bandeira et al., 2007). A FBIS-BR possui estabilidade temporal, tendo sido 

obtidas, para as subescalas, correlações positivas e significativas entre as aplicações de 

teste e do reteste (p < 0,01), variando entre 0,54 e 0,90 (Bandeira et al., 2007).  

A escala possui validades de critério e convergente. Para avaliar a validade de 

critério foi realizada uma análise correlacional entre a escala FBIS-BR e a escala Burden 

Interview (BI), que avalia a sobrecarga subjetiva, considerada como o critério de 

comparação. A escala BI foi elaborada por Zarit et al. (1980) e validada para o Brasil por 

Taub, Andreoli e Bertolucci (2004). As correlações obtidas foram significativas e variaram 

entre 0,23 e 0,69 (p < 0,01) para os escores globais e todas as subescalas da FBIS-BR e o 

escore global da escala BI (Bandeira et al., 2008). 
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Para avaliar a validade convergente, foi realizada uma análise correlacional entre a 

escala FBIS-BR e a escala Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), que avalia o construto 

de desconforto emocional (distress) ou transtornos mentais comuns, que constitui um 

construto distinto da sobrecarga, porém teoricamente relacionado (Pasquali, 2003). A 

escala SRQ-20 foi elaborada por Harding et al. (1980) e validada para o Brasil por Mari e 

Williams (1986). Foram obtidas correlações significativas entre os escores globais de 

ambas as escalas (p < 0,01), sendo 0,38 para sobrecarga objetiva e 0,52 para sobrecarga 

subjetiva. Foram obtidas igualmente correlações significativas entre o escore global da 

SRQ-20 e os escores das subescalas da FBIS-BR (p < 0,01), que variaram entre 0,31 e 0,49 

(Bandeira et al., 2008). 

 

Questionário sociodemográfico e clínico: Este questionário foi utilizado para 

avaliar as variáveis sociodemográficas e de condições de vida dos familiares e as variáveis 

sociodemográficas e clínicas dos pacientes (Anexo C). Algumas variáveis 

sociodemográficas coletadas foram: sexo, renda, estado civil, escolaridade e tempo que o 

familiar cuida do paciente, dentre outras. As variáveis clínicas dos pacientes incluíram: o 

tipo de diagnóstico, comorbidades, a duração da doença, a duração do tratamento 

psiquiátrico, número de internações, tipo de medicação utilizada e existência de doenças 

físicas, dentre outros.    

 

Procedimento de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e por duas estagiárias de pesquisa 

do curso de graduação em Psicologia da UFSJ previamente treinadas. O treinamento das 

estagiárias ocorreu em três etapas. Na primeira etapa, foram realizados grupos de discussão 

sobre textos referentes ao tema da pesquisa e aos instrumentos utilizados para a coleta de 

dados. Na segunda etapa, as estagiárias foram treinadas a aplicar os instrumentos de 

medida, primeiro, realizando entrevistas entre elas e, posteriormente, entrevistando 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos que faziam parte da amostra da pesquisa. 

Os objetivos dessa segunda etapa foram: familiarizar as estagiárias com os instrumentos de 

medida, treiná-las na realização padronizada das entrevistas e verificar a adequação do 

questionário sociodemográfico. Na terceira etapa, a mestranda pesquisadora foi a campo 

com as estagiárias para acompanhar as primeiras entrevistas com os familiares cuidadores, 

com a finalidade de garantir a qualidade do procedimento de coleta de dados.  
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A aplicação das escalas e do questionário foi feita individualmente, em entrevistas 

estruturadas, em data, local e horário previamente agendados com o familiar, de acordo 

com sua disponibilidade e sem a presença do paciente, visando à privacidade do familiar. 

Para o agendamento das entrevistas, os familiares foram contatados por telefone ou em 

suas residências. A grande maioria das entrevistas ocorreu nas residências dos familiares. 

Durante cada entrevista, as questões dos instrumentos eram lidas para o familiar e as 

respostas anotadas pelo entrevistador. Nesse momento, foi avaliada a compreensão dos 

familiares em relação aos itens dos instrumentos de medida, por meio da Técnica de 

Sondagem (Guillemin et al., 1993), solicitando que o familiar justificasse as respostas 

dadas.  

A ordem de aplicação dos instrumentos de medida foi, primeiramente, a Escala 

EBES, seguida da escala FBIS e, por último, o questionário sociodemográfico e clínico, 

pois, segundo Günther (1999), a entrevista deve ser iniciada com os instrumentos 

relacionados à temática de interesse, apresentada previamente aos participantes da 

pesquisa. Informações pessoais devem ser tomadas por último, quando já se teve um maior 

contato com o sujeito e, possivelmente, ele já está mais à vontade com o entrevistador, para 

evitar o desconforto do sujeito diante de questões como salário e escolaridade (Günther, 

1999). 

 

Análise de dados 

 

A análise de dados foi realizada utilizando-se o Software Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Foram feitas as seguintes análises estatísticas, 

considerando-se o nível de significância p<0,05 (Levin, 1987):  

 

1. Análise da distribuição normal dos dados obtidos, utilizando o teste Kolmogorov-

Smirnov, para identificar se as análises posteriores seriam feitas a partir da estatística 

paramétrica ou não paramétrica. A normalidade dos dados foi constatada e, portanto, 

realizaram-se as análises utilizando a estatística paramétrica.  

 

2. Análise estatística descritiva, utilizando cálculos das médias, desvios-padrão e 

porcentagens, para descrever a amostra e os escores globais e das subescalas de sobrecarga 

e de bem-estar subjetivo, avaliados, respectivamente, pelas escalas FBIS-BR e EBES. 
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3. Análise de variância ANOVA para medidas repetidas e teste t de Student para amostras 

pareadas para analisar as subescalas de sobrecargas objetiva e subjetiva, respectivamente, 

para verificar se existiam diferenças significativas entre as médias das subescalas da FBIS-

BR. 

 

4. Análise correlacional de Pearson para verificar as relações entre os escores globais e 

das subescalas da FBIS e o escore global da EBES previstas na hipótese deste trabalho.  

 

5. Análise estatística univariada para identificar as variáveis sociodemográficas e de 

condições de vida dos familiares e variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes a 

serem utilizadas nas análises multivariadas. Utilizou-se o teste t de Student para amostras 

independentes, para a comparação das médias de dois grupos, e correlação de Pearson, 

para a comparação das variáveis contínuas. 

 

6. Análise de regressão linear múltipla para verificar os fatores associados ao bem-estar 

subjetivo e a importância relativa desses fatores. A variável dependente foi o escore global 

de bem-estar subjetivo e as variáveis independentes foram as variáveis identificadas como 

significativas nas análises univariadas (p<0,05) e as não significativas que apresentaram 

p≤0,25, pois estas podem se mostrar significativas na análise de regressão linear múltipla, 

segundo Hosmer e Lemeshow (2000). 

 

Considerações éticas 

 

Este projeto foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da UFSJ, tendo sido aprovado (Protocolo 025/2014) (Anexo E). O 

estudo foi, também, apresentado e aprovado pelas coordenações do Núcleo de Saúde 

Mental de São João del-Rei e dos CAPS de São João del-Rei e Lavras. Os participantes 

foram informados sobre os objetivos e procedimento da pesquisa. As entrevistas ocorreram 

de acordo com os parâmetros éticos. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

apresentado e discutido com cada entrevistado e somente após a sua assinatura foi iniciada 

a coleta dos dados.  

Os familiares foram informados, também, sobre a duração aproximada da 

entrevista, o caráter confidencial das respostas e a possibilidade de interromperem a 

entrevista a qualquer momento. Garantiu-se que a participação na pesquisa não ofereceria 
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riscos e não interferiria no tratamento dos pacientes nos serviços de saúde mental e que 

seria assegurado o sigilo das informações fornecidas. Solicitou-se aos entrevistados que 

respondessem de maneira sincera às questões que seriam apresentadas durante a entrevista, 

sendo informados de que não havia respostas certas ou erradas. Cada entrevistado recebeu 

um número de telefone da equipe de pesquisa caso queira saber sobre o andamento da 

mesma ou tenha alguma dúvida sobre a entrevista.    
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RESULTADOS 

 
Serão apresentados, primeiramente, os resultados da análise de normalidade da 

amostra e análises estatísticas descritivas das características da amostra de familiares 

cuidadores e dos pacientes, bem como das escalas EBES e FBIS-BR. Em seguida, serão 

apresentados os resultados da análise dos dados de bem-estar subjetivo e da sobrecarga dos 

familiares cuidadores, assim como as correlações entre essas variáveis. Posteriormente, 

serão descritos os resultados das análises univariadas das variáveis sociodemográficas e de 

condição de vida dos familiares e sociodemográficas e clínicas dos pacientes, em relação 

ao escore global da escala EBES, para que sejam identificadas as variáveis que serão 

incluídas nos modelos de regressão linear múltipla. Por fim, serão apresentados os 

resultados das análises multivariadas dos fatores associados ao bem-estar subjetivo. 

 

Normalidade da amostra 

  

 Para determinar o tipo de análises estatísticas a serem feitas, os escores globais das 

escalas EBES e FBIS-BR foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. 

Nesse teste, resultados com valores de p superiores a 0,05 indicam que os dados possuem 

distribuição normal, devendo ser analisados por meio de técnicas estatísticas paramétricas. 

 Os resultados dessas análises indicaram uma distribuição normal dos dados para os 

escores globais de sobrecargas objetiva (K-S = 0,64, p = 0,81) e subjetiva (K-S = 0,35, p = 

1,00) da escala FBIS. Os dados para o escore global da escala EBES, também, 

apresentaram distribuição normal (K-S = 0,76, p = 0,62). A partir desses resultados, foram 

utilizados, nesta pesquisa, testes estatísticos paramétricos. 

 

Descrição da amostra 

 

Características sociodemográficas e de condições de vida dos familiares 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos 76 participantes 

deste estudo. A amostra foi constituída por 72,4% de cuidadores do sexo feminino, sendo 

que 60,5% eram casados ou vivendo como casados. A média de idade era de 53,86 anos 

(DP = 14,46), variando de 18 a 83 anos. Com relação ao parentesco entre familiar e 

paciente, 31,6% eram pais ou mães do paciente, 28,9% eram irmãos, 21,1% eram cônjuges, 
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6,6% eram filhos e 11,8% tinham outro grau de parentesco com o paciente, como cunhados 

e primos. A maioria dos familiares (92,1%) praticava algum tipo de religião. 

A média de anos de escolaridade dos participantes foi de 8,1 anos (DP =4,17), 

sendo que 47,4% possuíam o Ensino Fundamental incompleto. Com relação à renda do 

cuidador, 76,3% possuíam renda, sendo que a maioria (53,9%) recebia entre 1 e 2 salários 

mínimos. A renda mensal da família variou entre R$788,00 e R$7200,00, sendo que 45,2% 

recebiam entre 1 e 2 salários mínimos.  

 

Tabela 1 

Características sociodemográficas dos familiares, em termos de frequências, 

porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 
        (n) 

Porcentagens  
        (%) Médias (DP) 

      Idade    53,86 (14,46) 

Sexo Masculino  21 27,6%  
Feminino 55 72,4%  

Estado Civil 

Solteiro 15 19,7%  
Casado/vivendo como casado 46 60,5%  
Separado/divorciado 5 6,6%  
Viúvo 10 13,2%  

Parentesco 
entre o 

familiar e 
o paciente 

Mãe/Pai 24 31,6%  
Irmão(ã) 22 28,9%  
Cônjuge 16 21,1%  
Filho(a) 5 6,6%  
Outro 9 11,8%  

Escolaridade 

Ensino Fundamental 
incompleto 

36 47,4%  

Ensino Fundamental completo 9 11,8%  
Ensino Médio incompleto 6 7,9%  
Ensino Médio completo 15 19,7%  
Ensino Superior incompleto 1 1,3%  
Ensino Superior completo 7 9,2%  
Pós-graduação completa 2 2,6%  

Anos de 
escolaridade 

   8,1 (4,17) 

Pratica alguma 
religião 

Não 6 7,9%  
Sim 70 92,1  

Renda do 
familiar 

Nenhuma renda 18 23,7%  
Menos de 1 salário mínimo 3 3,9%  
1 a 2 salários mínimos 41 53,9%  
2,1 a 3 salários mínimos 7 9,2%  
3,1 a 4 salários mínimos 3 3,9%  
Mais de 4 salários mínimos 4 5,3%  

Renda da 
família 

Menos de 1 salário mínimo 1 1,4%  
1 a 2 salários mínimos 33 45,2%  
2,1 a 3 salários mínimos 18 24,7%  
3,1 a 4 salários mínimos 12 16,4%  
Mais de 4 salários mínimos 9 12,3%  
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Tabela 2 

Caracterização das condições de vida dos familiares, em termos de frequências e 
porcentagens  

Variáveis Categorias 
      Frequência  
            (n) 

Porcentagens 
(%) 

Trabalha atualmente 
Não 46 60,5% 
Sim 30 39,5% 

Ocupação 

Trabalho diário remunerado 25 32,9% 
Trabalho remunerado não diário 3 3,9% 
Faz biscates externos esporádicos, 
remunerados 

2 2,6% 

Aposentado 22 28,9% 
Afastado 1 1,3% 
Dona de casa 10 13,2% 
Estudante 2 2,6% 
Desempregado 5 6,5% 
Pensionista 6 7,9% 

Possui alguma atividade de 
lazer 

Não 4 5,3% 
Sim 72 94,7% 

Possui amigo com quem 
conversa quando está 
chateado 

Não 19 25% 

Sim 57 75% 

Sente atitude negativa das 
pessoas 

Não 54 71,1% 

Sim 22 28,9% 

Tem filhos 
Não 10 13,2% 
Sim 66 86,8% 

Crianças na casa 
Não 52 68,4% 
Sim 24 31,6% 

Possui problemas de saúde 
Não 41 53,9% 
Sim 35 46,1% 

Cuida de outro familiar 
doente 

Não 51 67,1% 
Sim 25 32,9% 

Recebe ajuda para cuidar do 
paciente 

Não 25 32,9% 
Sim 51 67,1% 

Sentiu-se doente por cuidar 
do paciente 

Não 42 55,3% 
Sim 34 44,7% 

Acredita que o paciente 
consegue controlar os 
comportamentos 
problemáticos 

Não 49 64.5% 

Sim 27 35,5% 

Convivência com o paciente 

Muito difícil 20 26,3% 
Difícil 23 30,3% 
Fácil 23 30,3% 
Muito fácil 10 13,2% 

Satisfação em cuidar do 
paciente 

Nenhuma satisfação 8 10,5% 
Um pouco de satisfação 29 38,2% 
Muita satisfação 39 51,3 

Recebe visita dos 
profissionais do PSF 

Não 52 68,4% 

Sim 24 31,6% 

 

A Tabela 2 apresenta as características das condições de vida dos familiares. No 

período quando as entrevistas foram realizadas, 60,5% dos familiares não exerciam 

atividade remunerada, sendo que 28,9% eram aposentados e 13,2% eram donas de casa. 
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Dos familiares que trabalhavam, 32,9% possuíam trabalho diário remunerado. Com relação 

a filhos, 86,6% possuíam filhos e 31,6% tinham crianças em casa. A maioria (94,7%) 

afirmou ter alguma atividade de lazer. Dos 76 entrevistados, 75% disseram que não 

possuíam amigos com quem conversassem quando estavam chateados. A maioria (71,1%) 

não sentia atitudes negativas das pessoas em relação a elas.  

Com relação a problemas de saúde, 46,1% possuíam algum tipo de problema de 

saúde, sendo que 44,7% relataram ter se sentido doente por cuidar do paciente e 32,9% 

cuidavam de outro familiar doente. Os familiares cuidavam dos pacientes, em média, há 

12,92 anos (DP = 10,90). A maioria dos familiares (67,1%) recebia ajuda para cuidar do 

paciente, 30,3% classificaram a convivência com o paciente como difícil e outros 30,3% 

como fácil. Em contrapartida, 51,3% dos familiares afirmaram sentir muita satisfação em 

cuidar do paciente. Com relação aos comportamentos problemáticos do paciente, a maioria 

(64,5%) acreditava que o paciente não conseguia controlar esses comportamentos. A 

maioria (68,4%) dos entrevistados afirmou que não recebia visita domiciliar dos 

profissionais do PSF. 

A Tabela 3 apresenta as características da relação dos familiares com o serviço de 

saúde mental. Dos 76 entrevistados, a maioria (89,5%) relatou ter o apoio dos 

profissionais, sendo que 68,4% classificaram como satisfatória a ajuda que recebiam e 

92,1% disseram estarem satisfeitos com o apoio desses profissionais. Com relação à 

doença do paciente, 59,2% afirmaram que receberam informações suficientes.  

 

Tabela 3 

Caracterização da relação dos familiares com o serviço de saúde mental, em termos de 
frequências e porcentagens 

Variáveis Categoria Frequência (n) Porcentagens (%) 

Tem apoio dos profissionais  
Não   8 10,5% 

Sim   68 89,5% 

Classificação da ajuda dos 
profissionais 

Muito insatisfatória   2 2,6% 

Insatisfatória   7 9,2% 

Satisfatória   52 68,4% 

Muito satisfatória   15 19,7% 

Recebeu informações 
suficientes sobre a doença do 
paciente 

Não   31 40,8% 

Sim   45 59,2% 

Satisfeito com o apoio recebido 
Não   6 7,9% 

Sim   70 92,1% 
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Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes 

 

A Tabela 4 apresenta as características sociodemográficas dos pacientes. A média 

de idade dos pacientes era de 45,04 anos, variando entre 21 e 67 anos. Um pouco mais da 

metade (56,6%) era do sexo feminino, com estado civil solteiro (55,3%) e média de 7,5 

anos de escolaridade, sendo que 47,4% possuíam apenas o Ensino Fundamental 

incompleto. Com relação à renda, 76,3% dos pacientes possuíam renda própria, sendo a 

média de 801,3 reais por mês e 69,7% dos pacientes recebiam entre 1 e 2 salários mínimos. 

A principal fonte de renda (35,82%) era o benefício assistencial, o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), sendo que 89,5% dos pacientes não trabalhavam no período quando as 

entrevistas foram feitas. A maioria dos pacientes (81,6%) possuía um quarto só para ele na 

casa, 73,7% desenvolviam algum tipo de atividade fora de casa, 50% ajudavam nas tarefas 

domésticas e 82,9% possuíam alguma atividade de lazer. 

A Tabela 5 apresenta as características clínicas dos pacientes. A maioria dos 

pacientes (71,1%) possuía diagnóstico de transtornos do espectro da esquizofrenia (F20-

F29) e não possuía outros transtornos associados (78,9%). A duração média da doença era 

de 16,61 anos, variando de 1 a 48 anos, sendo a média de anos de tratamento de 14,35. O 

tipo de tratamento realizado por 51,3% dos pacientes era apenas medicamentoso e 26,3% 

recebiam tratamento tanto medicamentoso quanto psicológico. Com relação às internações, 

39,5% dos pacientes nunca haviam sido internados em hospital psiquiátrico e 39,5% foram 

internados até cinco vezes, sendo o número médio de internações de 5,82 vezes. A maioria 

não possuía doenças físicas (75%). No que se refere à medicação, os pacientes tomavam, 

em média, 4,83 medicamentos, sendo que 53,9% deles não tomavam a medicação 

sozinhos, porém 70,7% desses pacientes aceitavam tomar o medicamento quando entregue 

por outra pessoa.  

Com relação aos comportamentos problemáticos, os pacientes apresentavam, em 

média, 5,99 destes comportamentos. A agitação foi o comportamento com maior 

porcentagem de ocorrência (59,2%), seguido de falta de energia (48,7% de ocorrência). 

Destacaram-se, também, os comportamentos de inatividade (46,1%), falar sozinho 

(44,7%), ser muito dependente (38,2%), apresentar crises de nervo (50%), agressividade 

verbal e fumar demais (ambos com 35,5%), não ajudar nas tarefas de casa (28,9%) e 

apresentar agressividade física (26,3%). 
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Tabela 4 

Características sociodemográficas dos pacientes, em termos de frequências, porcentagens, 
médias e desvios-padrão (DP)  

Variáveis Categoria 
Frequência 
(n) 

Porcentagens    
       (%) 

Médias 
(DP) 

Idade    
45,04 

(11,84) 

Sexo 
Masculino 33 43,4%  
Feminino 43 56,6%  

Estado civil 

Solteiro 42 55,3%  
Casado/vivendo como casado 25 32,9%  
Divorciado ou separado 7 9,2%  
Viúvo 2 2,6%  

Vive com companheiro 
Não 50 65,8%  
Sim 26 34,2%  

Escolaridade 

Analfabeto 1 1,3%  
Ensino Fundamental 
incompleto 

36 47,4%  

Ensino Fundamental completo 11 14,5%  
Ensino Médio incompleto 8 10,5%  
Ensino Médio completo 15 19,7%  
Ensino Superior incompleto 1 1,3%  
Ensino Superior completo 3 3,9%  
Pós-graduação completa 1 1,3%  

Anos de escolaridade    
7,5 

(3,91) 

Possui renda própria 
Não 18 23,7%  
Sim 58 76,3%  

Valor da renda    
801,3 

(198,20) 

Valor da renda 

Nenhuma renda 18 23,7%  
Menos de 1 salário mínimo 4 5,3%  
1 a 2 salários mínimos 53 69,7%  
2,1 a 3 salários mínimos 1 1,3%  

Origem da renda 

Não tem renda própria 18 23,7%  
Aposentadoria 18 23,7%  
Trabalho 8 10,5%  
Pensão 2 2,6%  
Benefício assistencial (BPC) 27 35,5%  
Bolsa Família 1 1,3%  
Outros 2 2,6%  

Trabalha atualmente 
Não 68 89,5%  
Sim 8 10,5  

Ajuda nas tarefas de casa 
Não 38 50%  
Sim 38 50%  

Atividade fora de casa 
Não  56 73,7%  
Sim 20 26,3%  

Lazer 
Não 13 17,1%  
Sim 63 82,9%  

Possui quarto individual 
Não 14 18,4%  
Sim 62 81,6%  
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Tabela 5 

Características clínicas dos pacientes, em termos de frequências, porcentagens, médias e 
desvios-padrão (DP)  

Variáveis Categoria 
Frequência  
       (n) 

Porcentagens  
       (%) 

Médias 
(DP) 

Grupo diagnóstico (CID) 
Transtornos do espectro da 
esquizofrenia (F20-F29) 

54 71,1%  

Transtornos do humor (F30-F39) 22 28,9%  

Comorbidades psiquiátricas 
Não 60 78,9%  
Sim 16 21,1%  

Duração do transtorno 
psiquiátrico (anos) 

   
16,61 

(11,74) 

Tempo de tratamento (anos)    
14,35 

(11,14) 

Tipo de tratamento 

Medicamentoso 39 51,3%  
Psicológico 1 1,3%  
Medicamentoso e terapia 
ocupacional 

2 2,6%  

Medicamentoso e psicológico 20 26,3%  
Medicamentoso, psicológico e 
terapia ocupacional 

14 18,4%  

Internações 

Nunca foi internado 30 39,5%  
1 a 5 internações 30 39,5%  
6 a 17 internações 9 11,8%  
40 ou mais internações 7 9.2%  

Número de internações    5,82 (11,73) 
Número de medicamentos    4,83 (3,19) 

Toma a medicação sozinho 
Não 41 53,9%  
Sim 35 46.1%  

Aceitação da medicação pelo 
paciente que não toma 
sozinho 

Não 7 17,1%  

Sim 29 70,7%  

Doenças físicas 
Não 57 75%  
Sim 19 25%  

Número de comportamentos 
problemáticos 

   5,99 (4,22) 

Comportamentos 
problemáticos 

Agressividade física 20 26,3%  
Ameaças, agressão verbal 27 35,5%  
Agitação 45 59,2%  
Crises de nervo 38 50%  
Pedir comida na rua 9 11,8%  
Fumar demais 27 35,5%  
Não ajudar nas tarefas de casa 22 28,9%  
Problema de sexualidade 6 7,9%  
Pedir atenção demais 18 23,7%  
Recusar o remédio 14 18,4%  
Drogas 4 5,3%  
Falta de higiene 17 22,4%  
Ser muito dependente 29 38,2%  
Ficar sem energia 47 48,7%  
Quebrar objetos 11 14,5%  
Fugir para a rua 12 15,8%  
Tirar a roupa 4 5,3%  
Bebidas 6 7,9%  
Falar sozinho 34 44,7%  
Ficar a toa em casa  35 46,1%  
Outros 24 31,6%  
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Descrição da sobrecarga 

 

Serão apresentados a seguir os resultados do grau de sobrecarga dos familiares. 

Inicialmente, serão descritos os escores globais de sobrecargas objetiva e subjetiva, bem 

como os escores de cada subescala. Posteriormente, serão apresentados os resultados para 

cada item da escala FBIS-BR. 

 

Análise dos escores de sobrecarga global e por subescalas da FBIS-BR 

 

 A Tabela 6 apresenta os dados referentes aos escores globais de sobrecarga objetiva 

e subjetiva dos familiares. A média global de sobrecarga objetiva foi de 2,27 (DP=0,88), 

indicando que os familiares apresentaram um nível moderado deste tipo de sobrecarga. As 

alterações concretas e observáveis na vida dos familiares, como a frequência da assistência 

cotidiana fornecida, das supervisões aos seus comportamentos problemáticos e do impacto 

na rotina diária do familiar cuidador, ocorreram, em média entre menos de 1 vez por 

semana e 1 ou 2 vezes por semana.  

Com relação à sobrecarga global subjetiva, a média obtida foi de 2,71 (DP=0,65), 

indicando, também, que os familiares apresentaram sobrecarga subjetiva moderada. O grau 

de incômodo sentido pelos familiares ao prestarem os cuidados cotidianos aos pacientes e 

ao lidarem com os seus comportamentos problemáticos variou entre muito pouco e um 

pouco. A frequência das preocupações do familiar com o paciente variou entre raramente e 

às vezes. 

 

Tabela 6 

Médias e desvios-padrão dos escores globais de sobrecarga objetiva e subjetiva e das 

subescalas da FBIS-BR 

Variáveis Médias (DP) 

Sobrecarga Global Objetiva 2,27 (0,88) 

Sobrecarga Global subjetiva 2,71(0,65) 

 

A Tabela 7 apresenta as médias e desvios-padrão dos escores das subescalas da 

FBIS-BR, bem como os valores de p referentes às comparações das subescalas, realizadas 

por meio dos testes ANOVA para medidas repetidas, post hoc de Bonferroni e t de Student 
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para amostras pareadas, para analisar as subescalas de sobrecargas objetiva e subjetiva, 

respectivamente. Os resultados indicam que a sobrecarga objetiva foi significativamente 

maior para a subescala de assistência na vida cotidiana (M=2,60; DP=1,09) em 

comparação às demais subescalas. Nos 30 dias anteriores à entrevista, a frequência das 

atividades de assistência cotidiana foi maior do que a frequência de todas as outras 

atividades do papel de cuidador. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a 

subescala de supervisão dos comportamentos problemáticos (M=2,04; DP=0, 99) e a de 

impacto na rotina diária do familiar (M=1,89; DP=1,03).   

A sobrecarga subjetiva foi significativamente maior para a subescala de supervisão 

dos comportamentos problemáticos (M=3,18; DP=0, 83) quando comparada à subescala de 

assistência na vida cotidiana. Nos 30 dias anteriores à entrevista, o sentimento de 

incômodo dos familiares na supervisão dos comportamentos problemáticos dos pacientes 

foi maior do que para a atividade de assistência cotidiana.  

 

Tabela 7 

Médias, desvios-padrão dos escores das subescalas da FBIS-BR, valor das estatísticas dos 
testes Anova para medidas repetidas, post hoc de Bonferroni e t de Student para amostras 

pareadas e os p correspondentes 

Comparação das subescalas 
Médias (DP) 

Estatística 

do teste 
p 

Objetivas 

Subescala A – Assistência na vida cotidiana 2,59 (1,09) F = 19,37 0,000* 

Subescala B – Supervisão dos comportamentos 
problemáticos 

2,04 (0,99)  

Subescala D – Impacto na rotina diária 1,89 (1,03)  

Subjetivas Subescala A – Assistência na vida cotidiana 1,94 (0,84) T  = - 8,57  0,000* 

 Subescala B – Supervisão dos comportamentos 
problemáticos 

3,18 (0,83)  
 

*p < 0,05 

 

Análise dos escores de sobrecarga por itens de cada subescala 

 

 As Tabelas 8 e 9 apresentam as porcentagens, médias e desvios-padrão para os itens 

das subescalas de assistência na vida cotidiana (subescala A) e de supervisão dos 

comportamentos problemáticos (subescala B). Para a sobrecarga objetiva (Tabela 8), as 

opções de resposta 1 e 2 indicam sobrecarga baixa, 3 indica sobrecarga moderada, 4 e 5 

indicam sobrecarga elevada. Quanto à sobrecarga subjetiva (Tabela 9), as opções de 

resposta 1 e 2 indicam sobrecarga baixa e as opções 3 e 4 indicam sobrecarga elevada. 
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Tabela 8 

Resultados da FBIS-BR para cada item das subescalas objetivas de assistência na vida 

cotidiana e de supervisão dos comportamentos problemáticos, em termos de porcentagens, 

médias e desvios-padrão 

Item 
Opções de respostas* 

Médias (DP) 
1 e 2 3 4 e 5 

Subescala A – Assistência na vida cotidiana     

Asseio (A1a) 56,6% 6,6% 36,8% 2,53 (1,80) 

Medicação (A2a) 47,3% 2,7% 50 % 3,01 (1,91) 

Tarefa de casa (A3a) 42,1% 10,5% 47,4% 3,11 (179) 

Compras (A4a) 54% 23,6% 22,4% 2,46 (1,45) 

Alimentação (A5a) 38,1% 1,3% 60,6% 3,43 (1,90) 

Transporte (A6a) 67,1% 19,7% 13,2% 2,09 (1,19) 

Dinheiro (A7a) 79% 10,5% 10,5% 1,86 (1,27) 

Ocupar tempo (A8a) 40,8% 13,2% 46% 3,09 (1,68) 

Consulta médica (A9a) 80,2% 11,9% 7,9% 1,82 (1,09) 

Subescala B – Supervisão dos comportamentos 
problemáticos 

    

Comportamentos vergonhosos (B1a) 61,8% 13,2% 25% 2,26 (1,53) 

Pedir atenção excessiva (B2a) 65,7% 5,4% 28,9% 2,28 (1,62) 

Comportamentos noturnos perturbadores (B3a) 75% 10,5% 14,5% 1,82 (1,37) 

Comportamento heteroagressivo (B4a) 85,5% 6,6% 7,9% 1,50 (1,01) 

Comportamento autoagressivo (B5a) 84,2% 5,3% 10,5% 1,59 (1,14) 

Beber demais (B6a) 94,8% 2,6% 2,6% 1,21 (0,73) 

Ingestão excessiva de líquidos e fumar demais 
(B7a) 

47,4% 10,5% 42,1% 2,82 (1,81) 

Usar drogas (B8a) 96,1% 2,6% 1,3% 1,09 (0,47) 

*As opções de resposta são: 1 = nenhuma vez; 2 = menos que 1 vez por semana; 3 = 1 ou 2 vezes por 

semana; 4 = 3 a 6 vezes por semana; 5 = todos dos dias.  

 

 Para a sobrecarga objetiva da subescala A, os escores médios variaram entre 1,82 

(DP=1,09) e 3,43 (DP=1,90). Os resultados referentes às porcentagens mostram que as 

atividades da vida cotidiana que mais geraram sobrecarga elevada para os cuidadores, em 

termos de frequência de ocorrência, foram: preparar as refeições para o paciente (60,6%), 

dar ou lembrar o paciente de tomar a medicação (50%), lembrar ou fazer as tarefas de casa 
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para o paciente (47,4%) e lembrar ou insistir para que o paciente ocupasse o tempo com 

alguma atividade (46%).   

Para a sobrecarga objetiva da subescala B, as médias dos escores variaram entre 

1,09 (DP=0,47) e 2,82 (DP=1,81). Os resultados das porcentagens mostram que os 

comportamentos problemáticos que mais geraram sobrecarga elevada, em termos de 

frequência de ocorrência, foram: impedir o paciente de ingerir líquidos excessivamente e 

fumar demais (42,1%), evitar ou impedir que o paciente exigisse demais a atenção do 

familiar (28,9%) e lidar com os comportamentos que deixassem o familiar envergonhado 

ou incomodado (25%).  

  

Tabela 9 

Resultados da FBIS-BR para cada item das subescalas subjetivas de assistência na vida 

cotidiana e de supervisão dos comportamentos problemáticos, em termos de porcentagens, 

médias e desvios-padrão 

Item 
Opções de respostas* 

Médias (DP) 
1 e 2 3 e 4 

Subescala A – Assistência na vida cotidiana    
Asseio (A1b) 50% 50% 2,41 (1,23) 

Medicação (A2b) 57,2% 42,8% 2,14 (1,30) 

Tarefa de casa (A3b) 61,3% 38,7% 2,14 (1,24) 

Compras (A4b) 57,4% 42,6% 2,13 (1,23) 

Comida (A5b) 83,7% 16,3% 1,43 (0,91) 

Transporte (A6b) 77,2% 22,8% 1,66 (0,99) 

Dinheiro (A7b) 69,7% 30,3% 1,82 (1,07) 

Ocupar tempo (A8b) 66% 34% 1,98 (1,25) 

Consulta médica (A9b) 73% 27% 1,78 (1,27) 

Subescala B – Supervisão dos comportamentos problemáticos    

Comportamentos vergonhosos (B1b) 13,6% 86,4% 3,24 (0,89) 
Pedir atenção excessiva (B2b) 34,3% 65,7% 2,77 (1,06) 
Comportamentos noturnos perturbadores (B3b) 12,5% 87,5% 3,54 (0,72) 

Comportamento heteroagressivo (B4b) 15,8% 84,2% 3,63 (0,76) 

Comportamento autoagressivo (B5b) 14,3% 85,7% 3,52 (0,98) 

Beber demais (B6b) 12,5% 87,5% 3,38 (0,74) 

Ingestão excessiva de líquidos e fumar demais (B7b) 22% 78% 3,27 (1,07) 

Usar drogas (B8b) 0% 100% 4,00 (0,00) 

*As opções de resposta são: 1 = nem um pouco; 2 = muito pouco; 3 = um pouco; 4 = muito. 

 

Na Tabela 9, com relação à sobrecarga subjetiva da subescala A, os escores médios 

variaram entre 1,43 (DP=0,91) e 2,41 (DP=1,23). Os resultados referentes às porcentagens 

mostram que as atividades cotidianas que mais provocaram sobrecarga elevada, em termos 

de sentimento de incômodo, foram: ter que lembrar o paciente de cuidar da higiene pessoal 
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(50%) e de tomar os medicamentos (42,8%), ajudar os pacientes a fazer compras (42,5%) e 

assistir os pacientes nas tarefas de casa (38,7%). Quanto à subescala B, os comportamentos 

problemáticos que mais geraram sobrecarga elevada, em termos de sentimento de 

incômodo, foram: lidar com os comportamentos noturnos perturbadores dos pacientes 

(87,5%), ao evitar que os pacientes ingerissem bebidas alcoólicas em excesso (87,5%) e 

que apresentassem comportamentos que deixavam o familiar envergonhado (86,4%). 

Embora alguns desses comportamentos tenham ocorrido com pouca frequência, eles 

geraram os maiores graus de sentimento de incomodo para os cuidadores.  

Na Tabela 10, são apresentados os resultados da subescala de impacto financeiro. 

Os gastos dos familiares com os pacientes, nos 30 dias anteriores à entrevista, foram, em 

média, de R$165,540 (DP=202,71), variando entre R$ 0,00 e R$ 800,00. Em contrapartida, 

o valor que os pacientes contribuíram com as despesas foi, em média, de R$ 317,64 

(DP=329,09), com variação de R$ 0,00 a R$ 1.200,00. A maioria dos familiares (67,1%) 

sentiu que, no último ano, as despesas com o paciente provocaram sobrecarga baixa. 

Apenas 21% sentiram que os gastos com o paciente provocaram sobrecarga elevada.   

 

Tabela 10 

Resultados da FBIS-BR para cada item da subescala de impacto financeiro, em termos de 

porcentagens, médias e desvios-padrão 

Item 
Opções de respostas* 

Médias (DP) 
1 e 2 3 4 e 5 

Contribuição do paciente (R$) (C3)    317,64 (329,09) 

Gastos com o paciente (R$) (C4)    165,54 (202,71) 

Impressão do peso dos gastos (no último ano) (C5) 67,1% 11,9% 21% 2,14 (144) 

* Opções de resposta para a impressão do peso dos gastos do familiar no último ano: 1 = nunca, 2= 
raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente e 5 = sempre ou quase sempre. 

 

Com relação ao impacto do papel de cuidador na rotina diária do familiar, pode-se 

observar, na Tabela 11, que o item que apresentou a sobrecarga mais elevada, em termos 

de frequência de ocorrência, foi o da percepção dos familiares de que houve mudanças 

permanentes em sua vida devido ao papel de cuidador (67,1%). Quanto aos demais itens, 

houve baixa ocorrência de sobrecarga elevada. Foram baixas as porcentagens de familiares 

que relataram ter sobrecarga elevada nos seguintes itens: atrasos ou ausência em 
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compromissos (5,5%), deixar de realizar atividades de lazer (10,5%), dedicar menos 

atenção a outros membros da família (15,8%) e ter que alterar a rotina da casa (18,4%).  

 

Tabela 11 

Resultados da FBIS-BR para cada item da subescala de impacto na rotina diária do 

familiar, em termos de porcentagens, médias e desvios-padrão 

Item 
Opções de respostas* Médias 

(DP) 1 e 2 3 4 e 5 

Atraso ou ausência em compromissos (D1a) 81% 13,5% 5,5% 1,68 (0,95) 

Lazer (D1b) 75% 14,5% 10,5% 1,80 (1,15) 

Rotina da casa (D1c) 65,8% 15,8% 18,4% 2,09 (1,38) 

Dedicar atenção a outros familiares (D1d) 69,7% 14,5% 15,8% 2,04 (1,42) 

Impressão sobre alteração permanente (D2) 32,9%  67,1% 2,78 (1,23) 

* As opções de respostas para a subescala de sobrecarga objetiva D (itens D1a, D1b, D1c e D1d) são: 1 = 
nenhuma vez; 2 = menos que 1 vez por semana; 3 = 1 ou 2 vezes por semana; 4 = 3 a 6 vezes por semana; 5 = 
todos dos dias. As opções de resposta para o item D2 são: 1 = nem um pouco; 2 = muito pouco; 3 = um 

pouco; 4 = muito. 

 

 A Tabela 12 apresenta os impactos permanentes na rotina diária do familiar, em 

termos de porcentagens, médias e desvios-padrão. A vida social foi a dimensão que mais 

sofreu alterações (50%), seguida por receber menos ou deixar de receber pessoas em casa 

(38,2%), perda da amizade (28,9%) e redução de férias (25%).  

 

Tabela 12 

Resultados da subescala de impacto na rotina diária do familiar para os itens dicotômicos, 

em termos de porcentagens, médias e desvios-padrão 

Item 
Opções de respostas 

Médias (DP) 
Não Sim 

Redução ou abandono de emprego (D3a) 77,6% 22,4% 1,22 (0,42) 

Aposentadoria antes do planejado (D3b) 98,7% 1,3% 1,01 (0,11) 

Diminuição da vida social (D3c) 50% 50% 1,50 (0,50) 

Perda de amizades (D3d) 71,1% 28,9% 1,29 (0,46) 

Redução de férias (D3e) 75% 25% 1,25 (0,44) 

Recepção de menos pessoas em casa (D3f) 61,8% 38,2% 1,38 (0,49) 
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A Tabela 13 apresenta os resultados referentes à subescala de preocupações do 

familiar com o paciente. As médias dos escores variaram entre 1,83 (DP=1,25) e 3,87 

(DP=1,30). As porcentagens indicam que os itens que mais geraram sobrecarga elevada 

nos cuidadores, em termos de frequência de ocorrência, foram: sentir preocupação 

frequentemente com relação à saúde física do paciente (63,2%), com o futuro (63,2%), 

segurança física (61,9%), condições financeiras (56,6%) e vida social do paciente (50%).    

 

Tabela 13 

Resultados da FBIS-BR para cada item da subescala de preocupações do familiar com o 
paciente, em termos de porcentagens, médias e desvios-padrão 

Item 
Opções de respostas* 

Médias (DP) 
1 e 2 3 4 e 5 

Segurança física (E1) 14,5% 23,6% 61,9% 3,87 (1,30) 

Tipo de tratamento (E2) 47,4% 17,1% 35,5% 2,80 (1,50) 

Vida social (E3) 32,9% 17,1% 50% 3,34 (1,46) 

Saúde física (E4) 11,8% 25% 63,2% 3,86 (1,17) 

Condições de moradia (E5) 71,1% 14,5% 14,4% 1,83 (1,25) 

Condições financeiras (E6) 34,2% 9,2% 56,6% 3,34 (1,73) 

Futuro do paciente (E7) 23,6% 13,2% 63,2% 3,72 (1,52) 

*As opções de respostas para a subescala E são: 1=nunca; 2=raramente; 3= às vezes; 4 = frequentemente; 5 = 
sempre ou quase sempre. 

 

 

Descrição do bem-estar subjetivo 

 

Serão apresentados a seguir os resultados dos escores de bem-estar subjetivo dos 

familiares. Inicialmente, será descrito o escore global da EBES e dos três fatores. 

Posteriormente, serão apresentados os resultados para cada item da EBES. 

 

Análise dos escores global e por fatores da escala EBES 

 

 A Tabela 14 apresenta os dados referentes ao escore global e aos escores dos 

fatores da escala EBES. A média global da EBES foi de 3,36 (DP=0,79), indicando que o 

bem-estar subjetivo dos familiares variou entre moderado (escore 3) e elevado (escores 4 e 

5). Com relação ao fator Afeto Positivo e o fator Satisfação com a Vida, a média dos 
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escores foi de 3,03 (DP=0,78) e 3,32 (0,97), respectivamente, indicando igualmente afeto 

positivo e satisfação entre moderado (escore 3) e elevado (escores 4 e 5), pois, para esses 

dois fatores, quanto maior o escore obtido, melhor o bem-estar subjetivo dos familiares. 

Para o fator Afeto Negativo, a média dos escores foi de 2,33 (DP=0,94), indicando bem-

estar moderado (escores entre 2 e 3), pois, para esse fator,  quanto menor o escore, melhor 

o bem-estar subjetivo dos participantes.  

 

Tabela 14 

Médias e desvios-padrão dos escores global e por fatores da EBES 

Variáveis Médias (DP) 

Escore global 3,36 (0,79) 

Fator 1 - Afeto positivo 3,02 (0,78) 

Fator 2 - Afeto negativo 2,33 (0,94) 

Fator 3 – Satisfação com a vida 3,32 (0,97) 

 

 

Análise dos escores de bem-estar subjetivo por itens de cada fator 

 A Tabela 15 apresenta as porcentagens, médias e desvios-padrão para os itens do 

fator Afeto Positivo. As opções de respostas 1 e 2 indicam baixo bem-estar subjetivo, 3 

indica bem-estar subjetivo moderado, 4 e 5 indicam bem-estar subjetivo elevado. 

 Os escores médios desse fator variaram entre 2,50 (DP=1,14) e 3,51 (DP=1,17). Os 

resultados referentes às porcentagens mostram que os itens com maior frequência de 

resposta de bem-estar elevado foram: o familiar estar se sentindo bastante ou 

extremamente ativo (59,3%), atento (57,9%), produtivo (52,7%) e decidido (51,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Tabela 15 

Resultados para cada item do fator Afeto Positivo, em termos de porcentagens, médias e 
desvios-padrão (DP)  

Itens 

Ultimamente eu tenho me sentido: 

Porcentagens (%) 

Médias (DP) Opções de respostas* 

1 e 2     3  4 e 5 

3.  Amável 31,6% 30,3% 38,1% 3,0 (1,07) 

4.  Ativo 23,7% 17,1% 59,3% 3,51 (1,17) 

6. Agradável 26,3% 38,2% 35,5% 3,08 (0,90) 

7. Alegre 34,3% 26,3% 39,5% 2,99 (1,16) 

10. Disposto 34,2% 15,8% 50% 3,21 (1,23) 

11. Contente 43,5% 25% 31,6% 2,82 (1,15) 

14. Interessado 34,2% 19,7% 46% 3,07 (1,06) 

16. Atento 19,7% 22,4% 57,9% 3,45 (1,01) 

18. Animado 40,8% 21,1% 38,1% 2,86 (1,17) 

19. Determinado 25% 27,6% 47,4% 3,28 (1,13) 

21. Decidido 27,6% 21,1% 51,3% 3,29 (1,01) 

22. Seguro 35,5% 25% 39,5% 2,95 (1,23) 

24. Dinâmico 35,6% 22,4% 42,1% 2,99 (1,16) 

25. Engajado 27,7% 31,6% 40,8% 3,07 (1,17) 

26. Produtivo 30,3% 17,1% 52,7% 3,34 (1,28) 

29. Entusiasmado 40,8% 26,3% 32,9% 2,78 (1,14) 

37. Estimulado 42,1% 15,8% 42,1% 2,83 (1,16) 

39. Bem 38,2% 19,7% 42,1% 2,96 (1,23) 

41. Empolgado 54% 22,4% 23,7% 2,50 (1,14) 

42. Vigoroso 44,7% 21,1% 34,2% 2,80 (1,26) 

43. Inspirado 55,2% 11,8% 32,9% 2,59 (1,17) 

*As opções de resposta são: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = 
extremamente. 

 

Com relação ao Afeto Negativo, observam-se na Tabela 16 as porcentagens, médias 

e desvios-padrão para os itens desse fator. As opções de respostas 1 e 2 indicam bem-estar 

subjetivo elevado, 3 indica bem-estar subjetivo moderado, 4 e 5 indicam baixo bem-estar 

subjetivo. 

 Os escores médios para o afeto Negativo variaram entre 1,39 (DP=0,88) e 3,09 

(DP=1,39). Os resultados referentes às porcentagens mostram que os itens com maior 

frequência de resposta nas opções 1 e 2, indicando elevado bem-estar subjetivo, foram: o 

familiar estar se sentindo nem um pouco ou um pouco envergonhado (90,8%), agressivo 

(82,9%), assustado (77,6%), transtornado (77,6%), amedrontado (75%), deprimido 

(73,7%), alarmado (69,7%), desanimado (67,1%) e abatido (64,5%). 
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Tabela 16 

Resultados para cada item do fator Afeto Negativo, em termos de porcentagens, médias e 
desvios-padrão (DP) 

Itens 

Ultimamente eu tenho me sentido: 

Porcentagens (%) 

Médias (DP) Opções de respostas* 

 1 e 2    3  4 e 5 

1. Aflito 50% 14,5% 35,5% 2,70 (1,40) 

2. Alarmado 69,7% 9,2% 21,1% 2,05 (1,37) 

5. Angustiado 51,3% 10,5% 38,2% 2,68 (1,49) 

8. Apreensivo 57,8% 9,2% 32,9% 2,55 (1,37) 

9 . Preocupado 40,8% 11,8% 47,3% 3,09 (1,39) 

12. Irritado 57,9% 14,5% 27,6% 2,46 (1,33) 

13. Deprimido 73,7% 5,3% 21,1% 2,03 (1,29) 

15. Entediado 57,9% 17,1% 25% 2,32 (1,27) 

17. Transtornado 77,6% 10,5% 11,9% 1,88 (1,20) 

20. Chateado 57,9% 13,2% 28,9% 2,55 (1,37) 

23. Assustado 77,6% 6,6% 15,8% 1,86 (1,27) 

27. Impaciente 61,8% 10,5% 27,6% 2,50 (1,33) 

28. Receoso 61,8% 11,8% 26,3% 2,29 (1,24) 

30. Desanimado 67,1% 9,2% 23,7% 2,32 (1,27) 

31. Ansioso 51,3% 11,8% 36,9% 2,70 (1,44) 

32. Indeciso 60,5% 11,8% 27,6% 2,32 (1,26) 

33. Abatido 64,5% 14,5% 21,1% 2,22 (1,33) 

34. Amedrontado 75% 9,2% 15,8% 1,89 (1,25) 

35. Aborrecido 60,5% 11,8% 27.6% 2,46 (1,39) 

36. Agressivo 82,9% 9,2% 7,9% 1,51 (0,96) 

38. Incomodado 55,2% 14,5% 30,2% 2,59 (1,24) 

40. Nervoso 55,3% 11,8% 32,9% 2,61 (1,43) 

44. Tenso 44,7% 13,2% 42,1% 2,89 (1,35) 

45. Triste 61,8% 10,5% 27,6% 2,39 (1,38) 

46. Agitado 57,9% 21,1% 21% 2,37 (1,19) 

47. Envergonhado 90,8% 2,6% 6,6% 1,39 (0,88) 

*As opções de resposta são: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = 
extremamente. 

 

A Tabela 17 apresenta os dados referentes às porcentagens, médias e desvios-

padrão do fator Satisfação com a Vida. As opções de respostas 1 e 2 indicam baixo bem-

estar subjetivo, 3 indica bem-estar subjetivo moderado, 4 e 5 indicam bem-estar subjetivo 

elevado. 

 Os escores médios para esse fator variaram entre 2,32 (DP=1,26) e 3,91 (DP=1,09). 

Os itens com maior frequência de resposta nas opções 4 e 5, indicando elevado bem-estar 
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subjetivo, em termos de porcentagem, foram: o familiar gostar de sua vida (80,3%), avaliar 

a sua vida de forma positiva (77,6%), considerar-se uma pessoa feliz (72,4%), estar 

satisfeito com a vida (69,8%) e considerar que tem aproveitado as oportunidades da vida. 

  

Tabela 17 

Resultados para cada item do fator Satisfação com a vida, em termos de porcentagens, 

médias e desvios-padrão (DP) 

Itens 

Porcentagens (%) 
Médias 

(DP) 
Opções de respostas* 

1 e 2   3 4 e 5 

48. Estou satisfeito com minha vida 21% 9,2% 69,8% 3,68 (1,29) 

49. Tenho aproveitado as oportunidades da vida 32,9% 5,3% 61,8% 3,33 (1,36) 

50. Avalio minha vida de forma positiva 19,7% 2,6% 77,6% 3,75 (1,19) 

51. Sob quase todos os aspectos minha vida está 
longe do meu ideal de vida 

39,5% 5,3% 55,3% 2,87 (1,41) 

52. Mudaria meu passado se eu pudesse 61,8% 6,6% 31,5% 3,55 (1,45) 

53. Tenho conseguido tudo o que esperava da vida 42,1% 2,6% 55,2% 3,09 (1,35) 

54. A minha vida está de acordo com o que desejo 
para mim 

42,1% 3,9% 54% 3,04 (1,30) 

55. Gosto da minha vida 14,5% 5,3% 80,3% 3,91 (1,09) 

56. Minha vida está ruim 69,7% 6,6% 23,7% 2,36 (1,22) 

57. Estou insatisfeito com minha vida 72,3% 3,9% 23,7% 2,32 (1,26) 

58. Minha vida poderia estar melhor 71% 13,2% 15,7% 3,80 (1,11) 

59. Tenho mais momentos de tristeza do que de 
alegria na minha vida 

61,8% 5,3% 32,9% 2,46 (1,46) 

60. Minha vida é “sem graça” 68,4% 2,6% 29% 2,32 (1,37) 

61. Minhas condições de vida são muito boas 48,7% 7,9% 43,4% 2,93 (1,20) 

62. Considero-me uma pessoa feliz 21,1% 6,6% 72,4% 3,75 (1,22) 

*As opções de resposta são: 1 = discordo plenamente; 2 = discordo; 3 = não sei; 4 = concordo; 5 = concordo 

plenamente. 

 

Análises univariadas  

 

 A seguir, serão apresentados os resultados das análises univariadas referentes ao 

escore global de bem-estar subjetivo em relação às seguintes variáveis: as características 

sociodemográficas e de condições de vida dos familiares, as características 

sociodemográficas e clínicas dos pacientes, as subescalas de sobrecarga subjetiva da FBIS-

BR e o escore global de sobrecarga subjetiva.  
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Serão identificadas as variáveis a serem incluídas posteriormente na análise de 

Regressão Linear múltipla. As variáveis que apresentarem relação significativa com o 

escore global de bem-estar subjetivo (p < 0,05) e as variáveis não significativas que 

apresentarem o valor de p < 0,25 serão incluídas na análise de regressão, pois, segundo 

Hosmer e Lemeshou (2000), variáveis não significativas nas análises univariadas podem se 

mostrar significativas na análise de regressão. Para analisar variáveis com duas categorias, 

foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes, enquanto que para as 

variáveis contínuas, foi utilizado o teste de correlação de Pearson.  

 

Características sociodemográficas e de condições de vida dos familiares  

 

 As Tabelas 18 e 19 apresentam os resultados do escore global de bem-estar 

subjetivo em relação às características sociodemográficas dos familiares, para as variáveis 

dicotômicas e as variáveis contínuas, respectivamente. As variáveis sexo do familiar e 

renda total da família apresentaram valor de p menor ou igual a 0,25, e, portanto, serão 

incluídas na análise de Regressão Linear Múltipla.  

 

Tabela 18 

Análises univariadas das variáveis dicotômicas referentes às características 
sociodemográficas dos familiares em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por 

meio do teste t de Student para amostras independentes 

Variáveis Categoria 
Frequência 

(n) 
Médias (DP) t p 

Sexo 
Masculino 21 3,70 (0,62) 

2,35 0,02* 
Feminino 55 3,23 (0,82) 

Vive com companheiro 
Não 27 3,39 (0,83) 

0,25 0,80 
Sim 49 3,35 (0,78) 

Possui filhos 
Não 10 3,38 (0,83) 

0,06 0,95 
Sim 66 3,36 (0,79) 

Parentesco entre o familiar 
e o paciente 

Mãe ou pai 24 3,30 (0,85) - 0,45 0,65 

Outro 52 3,39 (0,77)   

Possui renda própria 
Não 18 3,34 (0,86) 

- 0,14 0,89 
Sim 58 3,37 (0,78) 

Trabalha atualmente 
Não 46 3,30 (0,78) 

- 0,90 0,37 
Sim 30 3,46 (0,81) 

*p<0,05 
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Tabela 19 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 
sociodemográficas dos familiares em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por 

meio do teste de correlação de Pearson 

Variáveis Médias (DP) r p 

Idade 53,86 (14,46) 0,07 0,54 

Anos de Escolaridade 8,10 (4,17) 0,03 0,78 

Valor da renda do familiar 1485,41 (1169,57) 0,15 0,26 

Valor da renda total da família 2252,79 (1310,09) 0,15     0,21** 

**p<0,25 

 

As Tabelas 20 e 21 apresentam os resultados das análises univariadas das variáveis 

contínuas e das variáveis dicotômicas, respectivamente, referentes às condições de vida do 

familiar em relação ao escore global de bem-estar subjetivo. As variáveis que apresentaram 

valor de p menor ou igual a 0,25 e que serão incluídas na análise de Regressão Linear 

Múltipla são: o familiar receber ajuda para cuidar do paciente, não se sentir doente por 

cuidar do paciente, o familiar não sentir atitudes negativas das pessoas em relação a ele, ter 

recebido informações suficientes, sentir-se satisfeito com o apoio recebido, ter 

relacionamento fácil com o paciente e ter mais tempo que o familiar cuida do paciente.  

 

Tabela 20 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às condições de vida dos 
familiares em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por meio do teste de 

correlação de Pearson 

Variáveis Médias (DP) r p 

Anos de escolaridade 8,10 (4,17) 0,03 0,78 

Tempo em que cuida do paciente 12,92 (10,90) 0,13   0,24** 

**p<0,25 
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Tabela 21 

Análises univariadas das variáveis dicotômicas referentes às condições de vida dos 
familiares em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por meio do teste t de 

Student para amostras independentes 

Variáveis Categoria 
Frequência 

(n) 
Médias (DP) t p 

Possui atividades de lazer 
Não 4 3,32 (0,66) 

- 0,10 0,92 
Sim 72 3,36 (0,80) 

Crianças na casa 
Não 52 3,31 (0,82) 

- 0,77 0,44 
Sim 24 3,47 (0,73) 

Cuida de outro familiar doente 
Não 51 3,37 (0,87) 

0,07 0,94 
Sim 25 3,35 (0,61) 

Possui problema de saúde 
Não 41 3,38 (0,82) 

0,16 0,87 
Sim 35 3,35 (0,77) 

Recebe ajuda para cuidar do 
paciente 

Não 25 3,16 (0,90) 
- 1,58 0,12** 

Sim 51 3,46 (0,72) 
Sentiu-se doente por cuidar do 
paciente 

Não 42 3,62 (0,63) 
3,33 0,001* 

Sim 34 3,04 (0,86) 

Convivência com o paciente 
Muito difícil ou 
difícil 

43 3,06 (0,76) 
        4,11 0,000* 

Fácil ou muito fácil 33 3,75 (0,66) 
Acredita que o paciente 
consegue controlar os 
comportamentos problemáticos 

Não 49 3,44 (0,79) 
1,12 0,27 

Sim 27 3,23 (0,79) 

Familiar tem satisfação em 
cuidar do paciente 

Não 8 3,23 (0,95) 
       0,48 0,63 

Sim 68 3,38 (0,78) 
Possui amigo com quem 
conversa quando está chateado 

Não 19 3,39 (0,89) 
0,18 0,86 

Sim 57 3,35 (0,77) 

Pratica alguma religião 
Não 6 3,49 (0,70) 

0,42 0,67 
Sim 70 3,52 (0,80) 

Sente atitude negativa das 
pessoas 

Não 54 3,47 (0,79) 
1,89 0,06** 

Sim 22 3,10 (0,74) 
Recebeu informações 
suficientes sobre a doença do 
paciente 

Não 31 3,19 (0,71) 
- 1,56 0,12** 

Sim 45 3,48 (0,83) 

Sente ter apoio do serviço de 
saúde 

Não 8 3,37 (0,84) 
0,04 0,96 

Sim 68 3,36 (0,79) 

Classificação da ajuda dos 
profissionais 

Insatisfatória ou 
Muito insatisfatória 

9 3,19 (0,77) 
        0,71 0,48 

Satisfatória ou 
muito satisfatória 

67 3,39 (0,80) 

Sente satisfeito com o apoio 
recebido 

Não 6 2,86 (0,53) 
- 1,62 0,11** 

Sim 70 3,41 (0,80) 
Recebe visita dos profissionais 
do PSF 

Não 52 3,41 (0,79) 
0,76 0,45 

Sim 24 3,26 (0,80) 

*p<0,05        **p<0,25 

 

Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes 

 

 As Tabelas 22 e 23 apresentam os resultados das análises univariadas das variáveis 

referentes às características sociodemográficas dos pacientes dicotômicas e contínuas, 
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respectivamente, em relação ao escore de bem-estar subjetivo. As variáveis sexo feminino, 

ajudar nas tarefas de casa, ter atividade de lazer e ter quarto individual obtiveram valor de 

p menor que 0,25, e, portanto, serão incluídas na análise de Regressão Linear Múltipla. 

Nenhuma variável contínua (Tabela 23) apresentou p menor que 0,25, portanto não serão 

incluídas na análise de Regressão Linear Múltipla. 

 

Tabela 22 

Análises univariadas das variáveis dicotômicas referentes às características 
sociodemográficas do paciente em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por 

meio do teste t de Student para amostras independentes 

Variáveis Categorias 
Frequência   

        (n) 
Médias (DP) t p 

Sexo 
Masculino 33 3,22 (0,85) 

- 1,37     0,18** 
Feminino 43 3,47 (0,73) 

Vive com companheiro 
Não 50 3,42 (0,75) 

0,93 0,36 
Sim 26 3,25 (0,88) 

Possui renda própria 
Não 18 3,30 (0,73) 

- 0,39 0,69 
Sim 58 3,38 (0,81) 

Trabalha atualmente 
Não 68 3,35 (0,79) 

- 0,54 0,59 
Sim          8 3,51 (0,81) 

Atividade fora de casa 
Não 56 3,31 (0,79) 

- 1,04 0,30 
Sim 20 3,52 (0,78) 

Ajuda nas tarefas de casa 
Não 38 3,17 (0,72) 

- 2,20   0,03* 
Sim 38 3,56 (0,82) 

Atividade de lazer 
Não 13 2,78 (0,86) 

- 3,07 
    0,003* 

Sim 63 3,48 (0,73)  

Possui quarto individual 
Não 14 3,02 (0,82) 

- 1,80     0,07** 
Sim 62 3,44 (0,77) 

*p<0,05        **p<0,25 

 

Tabela 23 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 

sociodemográficas dos pacientes em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por 

meio do teste de correlação de Pearson 

Variáveis Médias (DP) r p 

Idade  45,04 (11,85) 0,09 0,41 

Anos de escolaridade 7,5 (3,91) 0,10 0,38 

Valor da renda 801,3 (198,21) - 0,01 0,95 
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 As Tabelas 24 e 25 apresentam as análises univariadas do escore global de bem 

estar subjetivo em relação às variáveis das características clínicas dos pacientes. As 

variáveis que apresentaram valor de p menor ou igual a 0,25 foram: não ter comorbidades 

psiquiátricas, tomar a medicação sozinho, menor número de medicamentos e menor 

número de comportamentos problemáticos. 

 

Tabela 24 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características clinicas dos 

pacientes em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por meio do teste t de 

Student para amostras independentes 

Variáveis Categoria 
Frequência 

(n) 
Médias 

(DP) 
t p 

Diagnóstico (CID) 

Transtornos do espectro 
da esquizofrenia (F20-
29) 

54 3,42 (0,78) 1,08 0,28 

Transtornos do humor 
(F30-39) 

22 3,21 (0,83)   

Comorbidades 
psiquiátricas 

Não 60 3,43 (0,78) 

1,44 0,15** 
Sim 16 3, 11 (0,81) 

O paciente já foi internado 
Não 30 3,31 (0,79) 

- 0,48 0,63 
Sim 46 3,40 (0,81) 

Toma a medicação 
sozinho 

Não 41 3,18 (0,78) 

- 2,27 0,03* 
Sim 35 3,58 (0,76) 

Internações psiquiátricas 

Não 30 3,31 (0,78) 

- 0,48 0,63 
Sim 46 3,40 (0,81) 

Tipo de tratamento 

Somente medicação 40 3,42 (0,73) 

0,63 0,53 
Medicação e outros 36 3,30 (0,86) 

Doenças físicas 

Não 57 3,37 (0,78) 

0,23 0,82 
Sim 19 3,33 (0,86) 

*p<0,05        **p<0,25 
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Tabela 25 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características clínicas dos 
pacientes em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por meio do teste de 

correlação de Pearson 

Variáveis Médias (DP)    r    p 

Duração do transtorno psiquiátrico (anos) 16,61 (11,75)   0,12 0,29 

Tempo de tratamento (anos) 14,35 (11,14)   0,07 0,52 

Número de internações 5,82 (11,74) - 0,06 0,62 

Número de medicamentos 4,83 (3,19) - 0,15 0,18** 

Número de comportamentos problemáticos 5,99 (4,22) - 0,46 0,000* 

*p<0,05        **p<0,25 

 

Subescalas subjetivas da FBIS-BR 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados das análises univariadas do escore global de 

bem estar subjetivo em relação às subescalas de sobrecarga subjetiva da FBIS-BR. Os 

resultados indicam que todas estas variáveis apresentaram valor de p menor que 0,05. 

Essas variáveis serão, portanto, incluídas na análise de Regressão Linear Múltipla. 

 

Tabela 26 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às subescalas e escore global de 
sobrecarga subjetiva da FBIS-BR, em relação ao escore global de bem-estar subjetivo, por 

meio do teste de correlação de Pearson 

Variáveis Médias (DP) r p 

Sobrecarga 
subjetiva 

Subescala A subjetiva 1,89 (0,82) - 0,40 0,001* 

Subescala B subjetiva 3,15 (0,87) - 0,39 0,002* 

Subescala E subjetiva 3,25 (0,96) - 0,29 0,010* 

Escore global de sobrecarga subjetiva  2,70 (0,65) - 0,35 0,002* 

*p<0,05 

 

Análises multivariadas: fatores preditores do bem-estar subjetivo 

 

 Para identificar a importância relativa das variáveis preditoras do bem-estar 

subjetivo, foram realizadas análises de Regressão Linear Múltipla. A variável dependente, 

portanto, foi o escore global de bem-estar subjetivo e as variáveis independentes foram 
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aquelas que nas análises univariadas apresentaram p < 0,25, critérios estabelecidos 

anteriormente, conforme recomendado por Hosmer e Lemechal (2000). 

 Foram realizadas cinco análises de Regressão Linear Múltipla. A primeira análise 

foi feita a partir das seguintes variáveis independentes, referentes às características 

sociodemográficas dos familiares: sexo do familiar e renda total da família. Para a segunda 

análise de regressão, foram incluídas as seguintes variáveis das condições de vida dos 

familiares: receber ajuda para cuidar do paciente, não se sentir doente por cuidar do 

paciente, o familiar não sentir atitudes negativas das pessoas em relação a ele, ter recebido 

informações suficientes, sentir-se satisfeito com o apoio recebido, ter relacionamento fácil 

com o paciente e ter mais tempo que o familiar cuida do paciente. Na terceira análise de 

regressão, referente às características sociodemográficas dos pacientes, as variáveis 

independentes incluídas foram: sexo do paciente, o paciente ajudar nas tarefas de casa, ter 

atividade de lazer e ter quarto individual. A quarta análise de regressão foi constituída 

pelas seguintes variáveis, referentes às características clínicas do paciente: comorbidades 

psiquiátricas, tomar a medicação sozinho, número de medicamentos e número de 

comportamentos problemáticos. Por fim, a quinta análise de regressão foi constituída pelos 

escores global e das subescalas de sobrecarga subjetiva da FBIS-BR. 

 Os modelos de Regressão Linear Múltipla foram construídos utilizando a técnica 

stepwise, na qual a sequência de variáveis preditivas é definida estatisticamente. O método 

stepwise fornece diversos modelos de regressão, com diferentes combinações de variáveis 

independentes, apresentadas em ordem decrescente de importância relativa sobre a variável 

dependente. 

 A normalidade dos resíduos de cada modelo de regressão foi verificada por meio do 

teste Kolmogorov-Smirnov, sendo encontrados valores de p > 0,05 para todos os resíduos, 

indicando que os resultados dos modelos de regressão foram adequados aos dados e 

validando as análises de regressão. Foi calculado, também, o índice de Durbin-Watson 

(DW) para todas as análises, para verificar se os resíduos adjacentes das análises de 

regressão são correlacionados. Quando o valor de DW é próximo de 2, conclui-se que há 

distribuição normal dos dados.  
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Fatores relacionados às características sociodemográficas dos familiares 

 

 A Tabela 27 apresenta a análise de regressão das variáveis sociodemográficas dos 

familiares associadas ao escore global de bem-estar subjetivo. O modelo de Regressão 

Linear Múltipla para essas variáveis apresentou a seguinte reta: y = 4,18 - 0,47 sexo do 

familiar. Com base no coeficiente de regressão padronizado (β), observou-se que o sexo 

do familiar (β = - 0,27) foi o único fator preditivo do bem-estar subjetivo dos familiares. 

Esse resultado indica que cuidadores do sexo masculino apresentaram menor bem-estar 

subjetivo. 

 

Tabela 27 

Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às características 
sociodemográficas dos familiares relacionadas ao escore global da escala EBES 

Categoria Variáveis 
Beta 

(B) 
Erro 

Padrão 
Beta 
(β) t p 

 

Características 
sociodemográficas 

Constante 4,18 0,36  11,75 0,000 
R2 = 0,06 

F (1,71) = 5,45 

Sexo do 
familiar 

- 0,47 0,20 - 0,27 - 2,33 0,022 
p = 0,02* 

[DW] = 1,74 

*p < 0,05 

 

Fatores relativos às condições de vida dos familiares 

 

 Na Tabela 28, estão dispostos os resultados da análise de regressão das variáveis 

referentes às condições de vida dos familiares associadas ao escore global de bem-estar 

subjetivo. O modelo de Regressão Linear Múltipla apresentou a seguinte reta: y = 2,53 + 

0,56 convivência do familiar com o paciente - 0,42 o familiar se sentiu doente por 

cuidar do paciente. Com base nos coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se 

que duas variáveis se mantiveram no modelo. A variável “convivência do familiar com o 

paciente” (β = 0,35) foi o fator preditivo mais importante, seguido pela variável “não se 

sentir doente por cuidar do paciente” (β= - 0,26). Esses dados indicam que o bem-estar 

subjetivo dos familiares era maior quando eles tinham boa convivência com o paciente e 

quando não se sentiam doentes por cuidarem do paciente. 
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Tabela 28 

Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às condições de vida dos 
familiares relacionadas ao escore global da escala EBES 

Categoria Variáveis 
Beta 

(B) 
Erro 

Padrão 
Beta 
(β) t p 

 

Condições de 
Vida 

Constante 2,75 0,29  9,59 0,000 
R2 = 0,23 

F (1,73) = 12,10 

p = 0,000* 

[DW] = 1,62 

Boa convivência 
com o paciente 

0,56 0,17 0,35 3,29 0,002 

Sentiu-se doente      

por cuidar do 
paciente 

- 0,42 0,17 - 0,26 - 2,47 0,016 

*p < 0,05 

 

 

Fatores relativos às características sociodemográficas dos pacientes 

 

 A Tabela 29 apresenta os resultados da análise de regressão das variáveis 

sociodemográficas dos pacientes relacionadas ao escore global de bem-estar subjetivo. O 

modelo final de regressão apresentou a seguinte reta: y = 2,65 + 0,66 atividade de lazer + 

0,34 ajudar nas tarefas de casa. A partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), 

observou-se que duas variáveis se mantiveram no modelo. A variável “ter atividade de 

lazer” (β = 0,31) foi o fator preditivo mais importante, seguido pela variável “ajudar nas 

tarefas de casa” (β= 0,21). Esses resultados indicam que o bem-estar subjetivo dos 

familiares era maior quando o paciente tinha alguma atividade de lazer e quando ajudava 

nas tarefas de casa. 

 

Tabela 29 

Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às características 

sociodemográficas dos pacientes relacionadas ao escore global da escala EBES 

Categoria Variáveis 
Beta 

(B) 
Erro 

Padrão 
Beta 
(β) t p 

 

Características 
sociodemográficas 

Constante 2,65 0,21  12,35 0,000  

Atividade 
de lazer 

0,66 0,23 0,31 2,91 0,005 
R2 = 0,14 

F (1,73) = 6,89 

Ajudar      p = 0,002*  

nas tarefas 
de casa 

0,34 0,17 0,21 1,99 0,050 
[DW] = 1,80 

*p < 0,05 
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Fatores relativos às condições clínicas dos pacientes 

 

 A Tabela 30 apresenta os resultados da análise de regressão das variáveis clínicas 

dos pacientes associadas ao escore global de bem-estar subjetivo. O modelo final de 

regressão apresentou a seguinte reta: y = 3,88 - 0,09 número de comportamentos 

problemáticos. A partir do coeficiente de regressão padronizado (β), observou-se que a 

variável “comportamentos problemáticos” (β = - 0,46) foi o único fator preditivo do bem-

estar subjetivo dos familiares. Este resultado indica que o bem-estar subjetivo dos 

familiares era maior quando o paciente apresentava menor número de comportamentos 

problemáticos. 

 

Tabela 30 

Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às características clínicas 

dos pacientes relacionadas ao escore global da escala EBES 

Categoria Variáveis 
Beta 

(B) 
Erro 

Padrão 
Beta 
(β) t p 

 

Características 
clínicas 

Constante 3,88 0,14  27,32 0,000 
R2 = 0,20 

F (1,74) = 19,54 

Numero de 
comportamentos 
problemáticos 

- 0,09 0,02 - 0,46 - 4,42 0,000 
p = 0,000* 

[DW] = 1,57 

*p < 0,05 

 

Fatores relativos às subescalas de sobrecarga subjetiva da FBIS-BR 

 

 Na Tabela 31, estão dispostos os resultados da análise de regressão das subescalas 

de sobrecarga subjetiva da FBIS-BR relacionadas ao escore global de bem-estar subjetivo. 

O modelo de Regressão Linear Múltipla apresentou a seguinte reta: y = 4,71 - 0,32 

subescala B (supervisão dos comportamentos problemáticos do paciente) - 0,25 

subescala A (assistência na vida cotidiana). Com base nos coeficientes de regressão 

padronizados (β), observou-se que dois escores de sobrecarga subjetiva se mantiveram no 

modelo. A subescala B (β = - 0,35) foi o fator preditivo mais importante, seguido pela 

subescala A (β = - 0,27). Esses resultados indicam que o bem-estar subjetivo era maior 

quando os familiares sentiam menor grau de incômodo ao supervisionarem os 
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comportamentos problemáticos do paciente e menor grau de incômodo ao darem 

assistência ao paciente nas atividades cotidianas.  

 

Tabela 31 

Análise de Regressão Linear Múltipla das subescalas de sobrecarga subjetiva da FBIS-

BR, relacionadas ao escore global da escala EBES 

Categoria Variáveis 
Beta 

(B) 
Erro 

Padrão 
Beta 
(β) t p 

 

Subescalas 
subjetivas 

Constante 4,71 0,39  12,07 0,000 
 

R2 = 0,20 

Subescala B  - 0,32 0,11 - 0,35 - 2,90 0,005 
F (1,53) = 8,10 

p = 0,001* 

Subescala A - 0,25 0,11 - 0,27 - 2,24 0,029 [DW] = 1,71 

*p < 0,05 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram verificar a relação entre a sobrecarga e o 

bem-estar subjetivo de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. Além disso, foi 

possível descrever as características dos cuidadores, seu grau de sobrecarga e de bem-estar 

subjetivo, bem como identificar os preditores do bem-estar subjetivo.  

A maioria dos cuidadores era constituída por mulheres, casadas e mães dos 

pacientes. Esses resultados são semelhantes aos dados da literatura da área (St-Onge & 

Lavoie, 1997; Magliano et al., 1998; Webb et al., 1998; Garrido & Almeida; 1999; 

Martínez et al., 2000; Scazufca, 2002; Barroso et al., 2007; Albuquerque et al., 2010; 

Camilo et al., 2012; Nolasco et al., 2014). Com relação aos pacientes, estes eram, em geral, 

solteiros, moravam com os pais, tinham baixa escolaridade e não possuíam atividades fora 

de casa, perfil que se assemelha ao de outros estudos (Martínez et al., 2000; Barroso et al., 

2007; Albuquerque et al., 2010; Camilo et al., 2012, Nolasco et al., 2014). A maioria dos 

pacientes possuía renda própria, sendo a fonte principal aposentadoria ou benefício 

assistencial (BPC), e arcava com as próprias despesas. 

Os familiares cuidadores da presente pesquisa foram, em alguns aspectos, 

semelhantes aos do estudo desenvolvido por Webb et al. (1998), único estudo encontrado 

que avaliou a relação entre sobrecarga e bem-estar de familiares de pacientes psiquiátricos. 

As duas pesquisas apresentaram uma maioria de pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia e os cuidadores possuíam média de idade semelhante, sendo a maioria do 

sexo feminino e casada. Os familiares do estudo de Webb et al. (1998) possuíam maior 

escolaridade que os participantes da presente pesquisa. Com relação aos pacientes do 

estudo citado, estes apresentavam maior idade média de início da doença psiquiátrica.  

Os resultados mostraram que, ao exercerem o papel de cuidador de um paciente 

psiquiátrico, os familiares sofrem impacto em diversas áreas da vida, sentindo-se 

sobrecarregados. Esses dados corroboram os resultados de estudos nacionais e 

internacionais que, também, indicaram existir um impacto na vida do familiar ao exercer o 

papel de cuidador de um paciente psiquiátrico (Maurin & Boyd, 1990; Loukissa, 1995; 

Rose, 1996; Bandeira & Barroso, 2005; Barroso, et al., 2007; Albuquerque et al., 2010; 

Cardoso, Galera, & Vieira, 2012; Batista et al., 2013;  Nolasco et al., 2014). 
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Os familiares apresentaram um grau médio moderado de sobrecargas objetiva e 

subjetiva, o que corrobora os dados encontrados por outros estudos nacionais que 

utilizaram o mesmo instrumento de medida da sobrecarga, a escala FBIS-BR, e o mesmo 

tipo de amostra, familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. Os estudos de Barroso et 

al. (2007), Albuquerque et al. (2010), Cardoso, Galera e Vieira (2012), Batista et al. (2013) 

e Nolasco et al. (2014) obtiveram grau médio de sobrecarga objetiva semelhante ao 

presente estudo. Em contrapartida, o estudo desenvolvido por Camilo et al. (2012) 

encontrou sobrecarga objetiva um pouco mais baixa. Com relação à sobrecarga subjetiva, 

Albuquerque et al. (2010), Camilo et al. (2012), Batista et al. (2013) e Nolasco et al. (2014) 

encontraram grau médio de sobrecarga semelhante ao da presente pesquisa, porém o 

estudo de Cardoso et al. (2012) obteve grau médio de sobrecarga um pouco mais baixo e 

Barroso et al. (2007) encontraram grau de sobrecarga subjetiva ligeiramente mais elevada.  

 Os resultados da presente pesquisa indicaram que a sobrecarga objetiva dos 

familiares foi mais acentuada em relação à assistência aos pacientes na vida cotidiana do 

que em relação a lidar com seus comportamentos problemáticos, pois as primeiras eram 

mais frequentes. Os familiares tinham que desempenhar mais frequentemente tarefas como 

preparar as refeições, dar ou lembrar o paciente de tomar a medicação, fazer as tarefas de 

casa para o paciente e lembrar ou insistir que o paciente ocupe o tempo com alguma 

atividade. Outros estudos, também, identificaram maior grau de sobrecarga objetiva dos 

cuidadores ao darem assistência nas tarefas cotidianas do paciente (Martínez et al., 2000; 

Barroso, et al., 2007; Albuquerque et al., 2010; Camilo et al., 2012; Batista et al., 2013; 

Nolasco et al., 2014). 

 Ao contrário dos dados citados acima, com relação à sobrecarga subjetiva, os 

resultados indicaram que os familiares apresentavam maior sentimento de incômodo ao 

supervisionarem os comportamentos problemáticos do paciente do que ao auxiliá-los nas 

tarefas cotidianas embora a frequência desses comportamentos fosse menor. Ou seja, 

apesar de serem menos freqüentes, os comportamentos problemáticos geraram mais 

incomodo do que as tarefas cotidianas. Os familiares sentiam-se incomodados ao terem 

que lidar com comportamentos, tais como: perturbações noturnas na casa, comportamentos 

vergonhosos, o paciente fumar demais e beber líquidos em excesso, dentre outros. Esse 

resultado, também, foi observado em quatro outros estudos, de Albuquerque et al. (2010), 

Camilo et al. (2012), Batista et al. (2013) e Nolasco et al. (2014). Outra manifestação de 

sobrecarga subjetiva foi a preocupação dos familiares com o paciente. Os familiares se 
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preocupavam sempre ou quase sempre com a saúde física do paciente, seu futuro, 

segurança física, condições financeiras e vida social. Esses dados sobre o grau de 

preocupação corroboram os estudos de Barroso et al. (2007), Camilo et al. (2012) e 

Cardoso et al. (2012).  

No que se refere ao bem-estar subjetivo, as variáveis sociodemográficas foram as 

primeiras e principais variáveis estudadas nos estudos encontrados, tendo em vista que 

alguns pesquisadores consideram importante avaliar o impacto das características 

sociodemográficas e dos eventos da vida no bem-estar dos indivíduos (Diener et al., 1999; 

Cherrier & Munoz, 2007). Contudo, vários estudos demonstraram que há um fraco poder 

preditivo dessas variáveis em relação ao bem-estar (Suh, Diener, & Fujita, 1996; Diener, & 

Suh, 1997; Diener et al., 2005; Kim-Pietro et al., 2005). Na presente pesquisa, a maioria 

das variáveis sociodemográficas não apresentou uma relação significativa com o bem-estar 

subjetivo dos participantes, corroborando diversos estudos da área (Suh, Diener & Fujita, 

1996; Diener & Suh, 1997; Diener, et al., 2005; Kim-Pietro et al., 2005; Butkovic et al., 

2011), inclusive os quatro estudos realizados com amostra de cuidadores (Webb et al, 

1998; McConaghy & Caltabiano, 2005; Lenardt et al, 2011; Werner & Shulman, 2013). 

Os resultados da presente pesquisa indicaram que as mulheres apresentaram maior 

bem-estar subjetivo do que os homens, o que confirma dados de quatro estudos da área 

(Diener, 1984; Stutzer & Frey, 2002; Guedea et al., 2006; Ribeiro & Ruiz, 2009). Contudo, 

esse resultado difere dos estudos desenvolvidos por Webb et al. (1998), realizado, também, 

com familiares de pacientes psiquiátricos, e por Pincolini e Hutz (2012), realizado com 

famílias com histórico de abuso sexual intrafamiliar. Nestas duas pesquisas, os homens 

apresentaram maior bem-estar subjetivo. Em contrapartida, nos estudos de Werner e 

Shulman (2013), realizado com cuidadores de pacientes com deficiência de 

desenvolvimento, e de Fabrini e Mansão (2010), com amostra de estudantes universitários, 

não houve diferença no bem-estar subjetivo entre homens e mulheres. Portanto, os dados 

referentes ao gênero apresentam contradições de resultados e requer ainda mais estudos 

para elucidar esta questão. 

As análises de Regressão Múltipla do presente trabalho indicaram oito variáveis 

que foram preditores significativos do escore global de bem-estar subjetivo do cuidador, 

sendo uma referente às características sociodemográficas, cinco referentes às condições de 

vida e duas referentes ao grau de sobrecarga. Quanto à primeira categoria, apenas uma 

variável foi preditora do bem-estar subjetivo: ser do sexo feminino. Quanto à segunda 
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categoria, foram preditoras do bem-estar subjetivo: ter bom relacionamento com o 

paciente, não se sentir doente por cuidar do paciente, o paciente ter atividade de lazer, 

ajudar nas tarefas de casa e ter menor número de comportamentos problemáticos. O 

resultado referente às variáveis sociodemográficas está em concordância com os dados dos 

estudos da área, que apontam o baixo poder preditivo das variáveis sociodemográficas 

(Suh et al., 1996; Diener & Suh, 1997; Diener, et al., 2005; Kim-Pietro et al., 2005). No 

estudo de Webb et al. (1998), os preditores do bem-estar foram diferentes, a saber: a 

frequência de sintomas positivos do paciente e a idade dos cuidador, diferindo dos 

encontrados na presente pesquisa. Porém, algumas variáveis estudadas por Webb et al. 

(1998) foram diferentes daquelas analisadas na presente pesquisa, impossibilitando, 

portanto, uma comparação entre os estudos, para esta categoria de variáveis. No que se 

refere à terceira categoria, foram preditores do escore global de bem-estar subjetivo os 

níveis de sobrecarga subjetiva dos familiares em dois domínios da sobrecarga avaliados 

por duas subescalas: em primeiro lugar, o grau de incômodo ao lidar com os 

comportamentos problemáticos dos pacientes e, em segundo lugar, o incômodo sentido ao 

realizar as tarefas da vida cotidiana. Não foi possível comparar estes últimos resultados 

com os outros estudos, pois eles não analisaram a influencia dos domínios da sobrecarga 

sobre o bem estar subjetivo. 

Com relação aos resultados do grau de bem-estar subjetivo, os participantes deste 

estudo apresentaram baixa intensidade de afeto negativo e alta intensidade de afeto 

positivo e de satisfação com a vida, e escore global variando entre moderado e elevado. 

Estes resultados corroboram os dados de cinco estudos da área (Guedea et al. 2006; Paula 

et al., 2010; Ribeiro & Ruiz, 2010; Fernandes et al., 2012; Pincolini & Hutz, 2012). Em se 

tratando dos quatro estudos com amostra de cuidadores, dois obtiveram escores de bem-

estar subjetivo variando entre leve e moderado (Lenardt et al, 2011; Werner & Shulman, 

2013) e os outros dois não informaram esses escores, apresentando apenas os resultados 

das regressões multivariadas (Webb et al, 1998; McConaghy & Caltabiano, 2005). De 

acordo com alguns autores, o elevado nível de bem-estar subjetivo ocorre, principalmente, 

quando o indivíduo vive experiências emocionais positivas, satisfação com a vida de modo 

geral e poucas experiências emocionais negativas (Diener et al., 2000; Diener & Biswas-

Diener, 2002; Diener, Nickerson, Lucas, & Sandvik, 2002), o que foi observado na 

presente pesquisa. 
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 Comparando-se os resultados do presente estudo com os dados de cada um dos 

estudos encontrados na literatura, observa-se que no estudo de Lenardt et al. (2011), 

embora a amostra tenha sido constituída por cuidadores de idosos com demência, foram 

encontradas algumas semelhanças sociodemográficas e de condições de vida com os dados 

do presente trabalho. A maioria dos cuidadores do estudo desses autores era composta por 

mulheres, com idade média aproximada de 53 anos e que relatavam possuir alguma 

atividade de lazer. Em se tratando da relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo, 

observou-se, também, no estudo de Lenardt et al. (2011), como no presente trabalho, que 

os familiares que apresentaram maior grau de sobrecarga tiveram menor nível de bem-estar 

subjetivo. Uma diferença entre as duas pesquisas se refere à variável “problemas de 

saúde”, pois, na amostra de cuidadores de idosos, a maioria relatou ter problemas de saúde, 

enquanto que na amostra de familiares de pacientes psiquiátricos a maioria relatou não 

possuir problemas de saúde.  

 Outro estudo realizado, também, com amostra de cuidadores de idosos com 

demência (McConaghy & Caltabiano, 2005) encontrou que havia uma maioria de 

mulheres. Todavia, a média de idade dos cuidadores foi inferior ao do estudo de Lenardt et 

al. (2011) e da presente pesquisa. Ao contrário do estudo de McConaghy e Caltabiano 

(2005), na presente pesquisa, não foi identificada correlação entre as variáveis “tempo em 

que os familiares cuidavam dos pacientes” e bem-estar subjetivo.  Ambas as pesquisas não 

identificaram correlação entre a idade do cuidador e o bem-estar subjetivo. Porém, 

constataram correlação inversa entre a sobrecarga e o bem-estar subjetivo do cuidador; isto 

é, quanto maior era o grau de sobrecarga sentido pelo cuidador, menor era o nível de bem-

estar subjetivo.  

 O estudo de Werner e Shulman (2013), que avaliou familiares cuidadores de 

pacientes com deficiência cognitiva, também possuía amostra com predominância de 

mulheres, sendo a maioria mães ou pais dos pacientes. Porém, a média de idade foi menor 

do que a da presente pesquisa. Semelhantemente à presente pesquisa e aos estudos citados, 

foi encontrada uma correlação negativa entre a sobrecarga e o bem-estar subjetivo dos 

cuidadores. Outro resultado semelhante entre as duas pesquisas diz respeito às 

preocupações dos cuidadores com os pacientes, especialmente com o futuro e a segurança 

do paciente. O estudo dos autores citados indicou haver correlação entre o bem-estar 

subjetivo e as preocupações dos cuidadores com o paciente. Quanto maior era a 

preocupação dos cuidadores, menor era seu nível de bem-estar subjetivo, tal como foi 
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observado no presente trabalho. Por outro lado, no que se refere às variáveis preditivas do 

bem-estar subjetivo, diferentemente dos resultados da presente pesquisa, o estudo de 

Werner e Shulman (2013) obteve como variável preditiva apenas a renda dos cuidadores. 

No que se refere à relação entre o grau de sobrecarga e o nível de bem-estar 

subjetivo, os resultados do presente trabalho indicaram uma correlação negativa 

significativa entre essas variáveis. Como esperado pela hipótese principal, níveis mais 

elevados de sobrecarga estavam associados a níveis mais baixos de bem-estar subjetivo. 

Além disso, na análise de regressão, observou-se que dois domínios específicos da 

sobrecarga foram preditores de menor grau de bem-estar dos cuidadores. Esses resultados 

corroboram o estudo de Webb et al. (1998), realizado, também, com familiares cuidadores 

de pacientes psiquiátricos, bem como os resultados de quatro outros estudos realizados 

com familiares cuidadores de pacientes com outro tipo de diagnóstico (McConaghy & 

Caltabiano, 2005; Lenardt et al., 2011; Werner & Shulman, 2013), nos quais o grau de 

sobrecarga também estava inversamente relacionado ao nível de bem estar subjetivo dos 

cuidadores. Portanto, há um consenso com relação ao impacto negativo da sobrecarga nos 

níveis de bem-estar subjetivo dos cuidadores. 

O presente estudo possui algumas limitações. Por se tratar de uma pesquisa 

correlacional, foi possível identificar os fatores preditores do bem-estar subjetivo. 

Entretanto, não é possível estabelecer uma relação de causalidade entre as variáveis 

estudadas. Uma segunda limitação se refere ao fato de os dados terem sido coletados em 

um único intervalo de tempo. Dessa forma, não é possível acompanhar as modificações 

ocorridas na vida dos familiares ao longo do tempo. Por fim, como a amostra estudada não 

foi selecionada aleatoriamente, não é possível generalizar os resultados para a população-

alvo, isto é, para familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos dos serviços estudados. 

Ressalta-se a importância de que sejam realizados estudos semelhantes a este, com 

amostras aleatórias, para que seja possível a generalização dos resultados. 
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CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que foi confirmada a hipótese do presente trabalho de que o grau 

de sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos está relacionado 

negativamente ao seu bem-estar subjetivo, evidenciando que níveis mais elevados de 

sobrecarga são indicadores de prejuízo no nível de bem-estar subjetivo dos cuidadores. As 

análises dos domínios da sobrecarga revelaram quais estavam mais relacionados a um 

baixo nível de bem-estar subjetivo dos cuidadores; em primeiro lugar, o sentimento de 

incômodo ao ter que lidar com os comportamentos problemáticos dos pacientes e, em 

segundo, o incômodo na realização das tarefas cotidianas. Os resultados deste estudo 

possibilitaram, ainda, identificar as variáveis referentes às características dos familiares e 

dos pacientes que foram preditoras de baixo nível de bem-estar dos cuidadores. Foram 

elas: as dificuldades no relacionamento do familiar com o paciente, o paciente não ter 

atividades de lazer, não ajudar nas tarefas da casa e apresentar maior número de 

comportamentos problemáticos.  

Estes resultados, referentes às dificuldades dos familiares no papel de cuidadores, 

indicam que os serviços de saúde mental não estão atuando de forma efetiva nos cuidados 

prestados aos pacientes e aos familiares, conforme esperado, o que pode afetar o próprio 

desenvolvimento do tratamento dos pacientes e sua reinserção social, colocando em risco o 

sucesso da desinstitucionalização psiquiátrica. Observa-se a necessidade de que os serviços 

de saúde mental ofereçam atendimento de qualidade aos pacientes, visando à diminuição 

dos sintomas do transtorno psiquiátrico e o desenvolvimento da autonomia dos pacientes 

para a realização das atividades da vida diária. Concomitantemente, é fundamental que os 

serviços ofereçam, também, intervenções com os familiares, fornecendo informações, 

apoio e suporte social, a fim de que os familiares desenvolvam estratégias para lidar com 

os pacientes em situações cotidianas e em momentos de crise. Ambas as ações poderão 

contribuir para a diminuição da sobrecarga dos familiares, aumentado seu bem estar 

subjetivo.  

Apesar dos progressos alcançados nos estudos sobre o bem-estar subjetivo, 

observa-se que há pouco avanço quando se trata de pesquisas envolvendo o bem-estar 

subjetivo de cuidadores de pacientes psiquiátricos. Essa realidade consistiu em um dos 

desafios para a presente pesquisa, no que se refere à dificuldade de ter acesso a estudos 

semelhantes e à consequente limitação na comparabilidade dos resultados obtidos. É 
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importante que sejam realizadas mais pesquisas sobre esta temática, uma vez que poderão 

auxiliar a compreensão de como os cuidadores se sentem no papel de prestadores de 

cuidados cotidianos aos pacientes, bem como identificar outras variáveis relacionadas ao 

seu bem-estar subjetivo. 

A presente pesquisa possibilitou o aumento do conhecimento na área, sendo um 

estudo inédito que avaliou a relação entre sobrecarga e bem-estar subjetivo de familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátrico, não tendo sido encontrados estudos nacionais sobre 

esta temática. Os resultados obtidos neste estudo apontam para aspectos específicos que 

podem ser o foco de intervenções psicoeducativas dos serviços de saúde mental, visando a 

melhorar as condições de vida e o bem-estar subjetivo dos familiares.  

Objetivando-se a continuidade dos estudos sobre bem-estar subjetivo de cuidadores, 

sugere-se a realização de outras pesquisas com essa população. A existência de 

instrumentos de medida específicos para mensurar o bem-estar subjetivo viabiliza a 

realização de estudos empíricos. Os resultados oriundos desses estudos poderão dar suporte 

aos serviços de saúde mental, embasando projetos de intervenção junto aos familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos. Dessa maneira, os serviços de saúde mental estarão 

desenvolvendo ações de intervenção que poderão fortalecer e potencializar os aspectos 

sadios dos cuidadores, promover seu empoderamento e melhorar o funcionamento familiar. 

Essas ações servirão para diminuir as dificuldades e limitações dos familiares ao exercerem 

o papel de cuidador, o que refletirá nos cuidados que oferecem ao paciente psiquiátrico e, 

consequentemente, no bem-estar e qualidade de vida do familiar e do paciente. 
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Instruções de aplicação  

 

Este questionário tem como objetivo avaliar a experiência dos familiares de pacientes 

psiquiátricos de cuidar dos seus pacientes e o impacto desta experiência em suas vidas em 

termos da sobrecarga sentida por eles.  

O questionário deve ser aplicado em situação de entrevista por um entrevistador 

previamente treinado. O tempo de aplicação dura aproximadamente 30 minutos.  

Para a realização da entrevista, uma situação de privacidade deve ser buscada. O 

respondente deve ser adequadamente informado sobre o objetivo da aplicação do 

instrumento e o destino dos dados obtidos. Deve, também, se sentir à vontade para 

esclarecer quaisquer dúvidas ao longo da aplicação. Em situações de pesquisa, uma vez 

que o familiar concorde em responder, é fundamental a obtenção do consentimento livre e 

esclarecido.  

Durante a entrevista, deve ser enfatizado que o questionário se refere aos últimos 30 

dias da vida do paciente, independente do local onde o indivíduo se encontre. O 

instrumento deve ser respondido em apenas um encontro. Todas as questões do 

questionário devem ser respondidas.  

Deve ser enfatizado para o respondente que não há respostas certas nem erradas e 

que ele deve responder com base em sua própria experiência pessoal, de forma a expressar 

sinceramente seus sentimentos com relação à sobrecarga sentida em cuidar do paciente.  

As respostas de cada item devem ser anotadas no questionário pelo entrevistador.  
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DA FAMÍLIA FBIS-BR 

 

PARTE A: ASSISTÊNCIA NA VIDA COTIDIANA  

 

Geralmente, as pessoas que têm doenças mentais precisam de ajuda ou precisam ser lembradas de 

fazer as coisas comuns do dia a dia. As perguntas que vou fazer agora são sobre isso. Talvez, nem 

todas elas se apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o conhecimento que você 

tem sobre ele(a).  

 

A1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer coisas como 

se pentear, tomar banho ou se vestir? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A2a)     vez p/ semana         p/ semana            p/semana             dias ?  

 

A1b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) ou lembrar-lhe de fazer essas coisas?  

_____1______   _____2______   ____3_____   ____4_____  

Nem um pouco                muito pouco              um pouco                    muito ?  

 

A2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou encorajou (Nome) a tomar os 

remédios dele(a) ou teve que dar o remédio pessoalmente ou às escondidas? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A3a)     vez p/ semana          p/ semana           p/semana             dias ?  

 

A2b. Quanto lhe incomodou ter que fazer alguma coisa para (Nome) tomar os remédios dele(a)?  

_____1______   _____2______   ____3_____   ____4_____  

Nem um pouco                muito pouco              um pouco                    muito ?  

 

A3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer tarefas da 

casa (ex.: arrumar a cama, limpar o quarto, lavar roupa etc.) ou teve que fazer isto para ele(a)? 

Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A4a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  
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A3b. Quanto o(a) incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)?  

_____1______   _____2______   ____3_____   ____4_____  

Nem um pouco                muito pouco              um pouco                    muito ?  

 

A4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer compras de 

alimentos, roupas ou outros objetos ou teve que fazer compras para ele(a)? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A5a)     vez p/ semana        p/ semana            p/semana             dias ?  

  

A4b. Quanto o(a) incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)?  

_____1______   _____2______   ____3_____   ____4_____  

Nem um pouco                muito pouco              um pouco                    muito ?  

 

A5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você cozinhou para (Nome) ou o(a) ajudou a preparar as 

refeições? Foram quantas vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A6a)     vez p/ semana        p/ semana            p/semana             dias ?  

  

A5b. Quanto lhe incomodou ter que cozinhar para (Nome) ou ajudá-lo(a) a preparar as refeições 

dele(a)?  

_____1______   _____2______   ____3_____   ____4_____  

Nem um pouco                muito pouco              um pouco                    muito ?  

 

A6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou a levar (Nome) a algum lugar, a pé, de carro, 

de ônibus ou por outros meios de transporte? Foram quantas vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A7a)     vez p/ semana         p/ semana            p/semana             dias ?  

 

A6b. Quanto o(a) incomodou ter que ajudar a levar (Nome) a algum lugar?  

_____1______   _____2______   ____3_____   ____4_____  

Nem um pouco                muito pouco              um pouco                    muito ?  
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A7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) a cuidar do dinheiro dele(a) ou teve 

que fazer isso por ele/ela? Foram quantas vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A8a)     vez p/ semana        p/ semana             p/semana             dias ?  

 

A7b. Quanto o(a) incomodou ter que ajudar (Nome) a cuidar do dinheiro dele (a) ou a fazer  

isto por ele(a)?  

_____1______   _____2______   ____3_____   ____4_____  

Nem um pouco                muito pouco              um pouco                    muito ?  

 

A8a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou insistiu com (Nome) para ele(a) 

se ocupar com alguma coisa, não ficar à toa, usar o seu tempo para fazer alguma coisa, como ler 

revista, se divertir com alguma coisa, trabalhar, estudar ou visitar as pessoas etc.? Foram quantas 

vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A9a)     vez p/ semana        p/ semana            p/semana             dias ?  

 

A8b. Quanto o(a) incomodou ter que ajudar ou lembrar (Nome) a se ocupar com alguma coisa?  

_____1______   _____2______   ____3_____   ____4_____  

Nem um pouco                muito pouco              um pouco                    muito ?  

 

A9a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você lembrou, encorajou ou insistiu com (Nome) ou teve 

que levá-lo(a) para as suas consultas médicas ou atividades nos serviços de saúde mental ? Foram 

quantas vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

 (PASSE P/ B1a)     vez p/ semana        p/ semana            p/semana             dias ?  

  

A9b. Quanto o(a) incomodou ter que lembrar, encorajar ou levar (Nome) para as suas consultas 

médicas ou atividades nos serviços de saúde mental?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  
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PARTE B: SUPERVISÃO AOS COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS  

 

Algumas vezes, as pessoas com doenças mentais podem precisar de ajuda quando ocorrem alguns 

comportamentos problemáticos. As perguntas que vou fazer agora talvez não se apliquem a 

(Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o conhecimento que você tem sobre ele(a).  

 

B1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de apresentar algum 

comportamento que te deixasse envergonhado(a) ou incomodado(a) ou teve que lidar com estes 

comportamentos ou com suas consequências? Foram quantas vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B2a)     vez p/ semana        p/ semana             p/semana             dias ?  

 

B1b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento desconcertante de (Nome)?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  

 

B2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) ficasse exigindo 

demais sua atenção ou você teve que lidar com este comportamento ou suas consequências? Foram 

quantas vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

 (PASSE P/ B3a)     vez p/ semana        p/ semana            p/semana             dias ?  

 

B2b. Quanto o(a) incomodou ter que lidar com o comportamento de (Nome) de exigir que você dê 

atenção a ele(a)?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  

 

B3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) incomodasse as 

pessoas durante a noite ou teve que lidar com este comportamento ou com suas consequências? 

Foram quantas vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

 (PASSE P/ B4a)        vez p/ semana       p/ semana          p/semana             dias ?  
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B3b. Quanto o(a) incomodou ter que lidar com este comportamento perturbador de (Nome)?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  

 

B4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) insultasse 

alguém, ameaçasse ou machucasse alguém ou teve que lidar com este comportamento ou suas 

consequências? Foram quantas vezes?  

_____1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B5a.)    vez p/ semana         p/ semana           p/semana              dias ?  

 

B4b. Quanto o(a) incomodou ter que fazer isso?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  

 

B5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de falar em morrer, 

ou de falar em se matar, de ameaçar ou tentar se matar? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B6a)        vez p/ semana       p/ semana            p/semana            dias ?  

 

B5b. Quanto o(a) incomodou estas conversas, ameaças ou tentativas de (Nome) de se matar ou de 

falar em morrer?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  

 

B6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) bebesse demais 

(bebidas alcoólicas) ou teve que lidar com as consequências deste comportamento? Foram quantas 

vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B7a)        vez p/ semana       p/ semana           p/semana               dias ?  

 

B6b. Quanto o(a) incomodou o fato de (Nome) beber ?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  
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B7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) comesse ou 

bebesse demais (bebidas não alcoólicas, ex.: café, xaropes etc.) ou fumasse demais? Foram quantas 

vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes      Todos os  

(PASSE P/ B8a)        vez p/ semana       p/ semana           p/semana             dias ?  

  

B7b. Quanto o(a) incomodou ter que lidar com este comportamento de (Nome)?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  

 

B8a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de usar drogas 

(ilegais) ou teve que lidar com as consequências deste comportamento? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ C1a)        vez p/ semana       p/ semana           p/semana             dias ?  

 

B8b. Quanto o(a) incomodou o fato de (Nome) usar drogas (ilegais)?  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  

 

 

PARTE C: GASTOS FINANCEIROS  

 

C1. Nos últimos 30 dias, você, pessoalmente, pagou ou deu algum dinheiro seu à (Nome) para 

cobrir algumas despesas dele (a) e que ele não lhe tenha devolvido? Sim___ Não___  

 

C2. Nos últimos 30 dias, o paciente teve gastos com             SIM      NÃO     Gastos nos  

os itens abaixo?                                                                                                últimos 30 dias  

a- Transporte (carro, combustível, ônibus, táxi etc.?) .............. 1          2        $------------  

b- Roupas e calçados? ............................................................. 1          2        $------------  

c- Trocados para pequenos gastos?........................................... 1          2        $------------  

d- Alimentação?.........................................................................1          2        $------------ 

     (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a  

       parcela destas despesas correspondente ao paciente). 

e- Moradia (aluguel, prestação da casa)?................................... 1         2       $--------------  

(se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a  
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parcela desta despesa correspondente ao paciente)  

f- Medicamentos?....................................................................... 1      2  $--------------  

g- Tratamento de saúde mental? ................................................ 1     2  $--------------  

h- Outros gastos médicos (dentista,fisioterapeuta etc.)?.............  1     2   $--------------  

i- Cigarros? ................................................................................ 1      2   $--------------  

j- Objetos pessoais? ................................................................... 1      2  $--------------  

k- Telefone?............................................................................... 1      2   $--------------  

l- Pagamento de profissionais p/ cuidar do paciente................... 1     2   $--------------  

m- Plano de saúde ..................................................................... 1     2   $--------------  

n- Outras despesas? (Especifique.) ........................................... 1     2   $--------------  

 

C2-Total: $_________  

 

C3. Quantia com a qual o paciente contribuiu para as despesas mensais: ___________  

 

C4. Gastos da família com o paciente (diferença entre C2 e C3): ______________  

 

C5. No último ano, os gastos que você teve com (Nome) foram pesados para você com que 

frequência?  

 

Sempre ou quase sempre 5  

Frequentemente 4  

Às vezes 3  

Raramente 2  

Nunca 1  

 

 

PARTE D. IMPACTO NAS ROTINAS DIÁRIAS  

 

D1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você faltou, chegou atrasado ou cancelou algum 

compromisso, como no trabalho, na escola ou em outros lugares, porque teve que cuidar de 

(Nome)? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana              p/semana            dias ?  
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D1b. Nos últimos 30 dias, quantas vezes as suas atividades sociais e de lazer (ex.: sair para 

descansar ou visitar alguém) foram alteradas ou perturbadas, porque você teve que cuidar de 

(Nome)? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana             p/semana            dias ?  

D1c. Nos últimos 30 dias, quantas vezes os seus serviços de casa ou a rotina da casa foi alterada ou 

perturbada porque você teve que cuidar de (Nome)? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana             p/semana             dias ?  

 

D1d. Nos últimos 30 dias, quantas vezes o fato de cuidar de (Nome) impediu de você dedicar aos 

outros membros da família a atenção e o tempo de que eles necessitavam? Foram quantas 

____1____                ____2____          ____3____          ____4____       ____5____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana             p/semana            dias ?  

 

D2. A doença de (Nome) provocou mudanças mais ou menos permanentes na sua rotina diária, no 

seu trabalho ou na sua vida social? Sim ( ) Não ( ).  

_____1______        _____2______       ____3_____    ____4_____  

Nem um pouco         muito pouco            um pouco           muito ?  

 

D3. Por causa da doença de (Nome):  

 

(Nota ao entrevistador: Você pode circular mais de uma resposta)  

    Sim       Não  

a- Você teve que trabalhar menos ou abandonar o seu emprego  

ou teve que trabalhar mais para cobrir os gastos? .....................................2        1   

b- Você teve que se aposentar mais cedo do que você planejava?............2        1  

c- Você deixou de ter (ou tem menos) vida social (ex.: deixou de 

passear, visitar pessoas, ir a festas etc.)?.................................................. 2         1  

d- Você perdeu amizades? ....................................................................... 2          1  

e- Você deixou de tirar férias (ex.: visitar parentes, viajar)?...................... 2         1  

f- Você deixou de receber (ou recebe menos) pessoas  

em casa (familiares e/ou amigos)? ............................................................ 2          1  
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PARTE E: PREOCUPAÇÃO COM O PACIENTE  

Mesmo quando as pessoas não se veem por algum tempo, às vezes, mesmo assim elas se 

preocupam umas com as outras. Eu gostaria de perguntar-lhe sobre suas preocupações com 

(Nome).  

E1. Você fica preocupado(a) com a segurança física de (Nome) (ex.: que alguma coisa ruim 

aconteça com ele(a), que ele(a) sofra um acidente, entre em uma briga, que alguém se aproveite 

dele(a), que fuja etc.):  

_____1_____      ____2_____          ____3_____               ___4____                ___5____  

    Nunca                raramente                às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

                  sempre? 

E2. Você fica preocupado(a) com o tipo de ajuda e tratamento médico que (Nome) está recebendo? 

(ex.: com receio de que ele(a) não esteja sendo bem atendido(a), de que não esteja recebendo um 

bom tratamento para a doença dele(a) etc.?)  

_____1_____      ____2_____          ____3_____               ___4____                ___5____  

    Nunca                raramente                às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

                  sempre? 

E3. Você fica preocupado(a) com a vida social de (Nome) (ex.: preocupado se ele(a) não sai muito 

de casa, ou se sai demais ou se tem poucos amigos ou se sai com amigos que não lhe convém?)  

_____1_____      ____2_____          ____3_____               ___4____                ___5____  

    Nunca                raramente                às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

                  sempre? 

E4. Você fica preocupado(a) com a saúde física de (Nome)? (ex.: dores, doenças etc.)  

_____1_____      ____2_____          ____3_____               ___4____                ___5____  

    Nunca                raramente                às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

                  sempre? 

E5. Você fica preocupado(a) com as condições de moradia atual de (Nome)?  

_____1_____      ____2_____          ____3_____               ___4____                ___5____  

    Nunca                raramente                às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

                  sempre? 

E6. Você fica preocupado(a) ao pensar como (Nome) faria para sobreviver financeiramente se não 

houvesse você para ajudá-lo?  

_____1_____      ____2_____          ____3_____               ___4____                ___5____  

    Nunca                raramente                às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

                  sempre? 

E7. Você fica preocupado(a) com o futuro de (Nome)?  

___1___       ___2___          ___3___           ___4___                ___5___ 

   Nunca           raramente     às vezes          frequentemente      sempre ou quase sempre? 
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ANEXO B 

ESCALA DE BEM-ESTAR SUBJETIVO (EBES) 

 

Subescala 1 

Gostaria de saber como você tem se sentido ultimamente. Esta escala consiste de algumas 

palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções. Não há respostas certas ou 

erradas. O importante é que você seja o mais sincero possível. Leia cada item e depois 

escreva o número que expressa sua resposta no espaço ao lado da palavra de acordo com a 

seguinte escala. 

 

1 

Nem um pouco 

2 

Um pouco 

3 

Moderadamente 

4 

Bastante 

5 

Extremamente 

 

Ultimamente tenho me sentido... 
 

1) 1) aflito ______________________ 1717) transtornado __________________ 3333) abatido ___________________ 

2) 2) alarmado ___________________ 1818) animado _____________________ 3434) amedrontado________________  

3) 3) amável _____________________ 1919) determinado __________________ 3535) aborrecido _________________  

4) 4) ativo _______________________ 2020) chateado _____________________  3636) agressivo __________________  

5) 5) angustiado ___________________ 2121) decidido _____________________  3737) estimulado _________________  

6) 6) agradável ____________________ 2222) seguro _______________________  3838) incomodado ________________  

7) 7) alegre _______________________ 2323) assustado _____________________  3939) bem _______________________  

8) 8) apreensivo ___________________ 2424) dinâmico _____________________  4040) nervoso ____________________  

9) 9) preocupado __________________ 2525) engajado ______________________  4141) empolgado __________________  

1010) disposto ____________________ 2626) produtivo _____________________  4242) vigoroso ____________________  

1111) contente ____________________ 2727) impaciente ____________________  4343) inspirado ____________________  

1212) irritado _____________________ 2828) receoso _______________________  4444) tenso _______________________  

1313) deprimido ___________________  2929) entusiasmado___________________  4545) triste _______________________  

1414) interessado __________________  3030) desanimado ____________________  4646) agitado ______________________  

1515) entediado ____________________  3131) ansioso _______________________  4747) envergonhado_________________  

1616) atento _______________________      32) indeciso ______________________  
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Subescala 2 

Agora você encontrará algumas frases que podem identificar opiniões que você tem sobre 

a sua própria vida. Por favor, para cada afirmação, marque com um X o número que 

expressa o mais fielmente possível sua opinião sobre sua vida atual. Não existe resposta 

certa ou errada, o que importa é a sua sinceridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Discordo Plenamente 

2 

Discordo 

3 

Não sei 

4 

Concordo 

5 

Concordo Plenamente 

48. Estou satisfeito com minha vida ..................................................................................... ............................ |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

49. Tenho aproveitado as oportunidades da vida .............................................................................. ............... |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

50. Avalio minha vida de forma positiva .........................................................................................................  |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

51. Sob quase todos os aspectos minha vida está longe do meu ideal de vida .................................................  |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

52. Mudaria meu passado se eu pudesse ....................................................................................... ................... |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

53.Tenho conseguido tudo o que esperava da vida .......................................................................................... |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

54. A minha vida está de acordo com o que desejo para mim ................................................................... ...... |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

55. Gosto da minha vida ........................................................................................................... .......................  |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

56. Minha vida está ruim .......................................................... ........................................................................  |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

57. Estou insatisfeito com minha vida ....................................................................................... ...................... |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

58. Minha vida poderia estar melhor ......................................................................................... ...................... |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

59. Tenho mais momentos de tristeza do que de alegria na minha vida .......................................................... |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

60. Minha vida é “sem graça” ..........................................................................................................................  |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

61. Minhas condições de vida são muito boas ..................................................................................... ............ |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 

62. Considero-me uma pessoa feliz ............................................................ ...................................................... |_1_|_2_|_3_|_4_|_5_| 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 
 

PARTE A - DADOS SOBRE O PACIENTE    
 

 
1. Nome do respondente: ___________________________________________________________ 
2. Entrevistador: ___________________________________         
3. Instituição:______________________________________ 
4. Data da Entrevista: ___/___/___ 
5. Local entrevista: _________________________________ 
 
 

A) DADOS DO PRONTUÁRIO 
 
6. Número do prontuário: ____________________ 
7. Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino           
8. Diagnóstico (nome e número do CID 10): ______________________________________  
9. Comorbidades: ___________________________________________________________ 
10. Idade: _____ anos        
11. Data de Nascimento: ___/___/___ 

 

B) DADOS FORNECIDOS EM ENTREVISTA COM O FAMILIAR: 

 
Dados clínicos 
 
12. Com que idade (Nome) ficou doente?  ______ anos. 
 
13. Há quantos anos (Nome) está doente? ______ anos. 
 
14. Há quanto tempo (Nome) faz tratamento psiquiátrico? ______ anos. 
 
15. Atualmente (Nome) está em crise?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
16. Quantas crises (Nome) teve no último ano? ________ 
 
17. Qual tipo de tratamento (Nome) está realizando? 
(   ) 1. Medicamentoso  (   ) 2.  Psicológico  (   ) 3. Terapia Ocupacional  (   ) 4.  Outros _________ 
 
18. Número de tratamentos que (Nome) está fazendo: ______ 
 
19. (Nome) já ficou internado em hospital psiquiátrico?     0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
       
20. Quantas vezes (Nome) foi internado?____________________________________ 

 
21. Quando foi a última vez que (Nome) ficou internado? ______________________ 

 
22. Duração da última internação:___________ dias. 
 
23. Quantos remédios o médico receitou para (Nome)? _______ 
 
24. (Nome) toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
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25. (Nome) Se não toma o remédio sozinho, (Nome) aceita tomar com outra pessoa?  
         0. (  ) Não      1. (  ) Sim  2. (  ) às vezes. 
 
26. Qual tipo de remédio (Nome) toma?  (  ) 1. Via Oral   2. (  ) Injeção  3. (  ) Ambos 
 
27. Além desta doença psiquiátrica, (Nome) tem outras doenças físicas? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
28. Se sim, quais são?_____________________________________________________________ 
 
29. (Nome) faz tratamento para estas doenças físicas? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
 
Dados sociodemográficos e condições de vida 
 
30. Até que série (Nome) estudou? Última série cursada: ______ Classificação (grau):__________ 
 
31. Número de anos de escolaridade: ________________________ 

 
32. Qual é o estado civil de (Nome)? 
(  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 3. Vivendo como casado(a)     (  ) 5. Viúvo(a)       
(  ) 2. Casado(a)                         (  ) 4. Separado(a) / Divorciado       
 
33. (Nome) vive com companheiro? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
34. (Nome) recebe algum dinheiro? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
35. Se sim: Quanto ele recebe? R$____________________________________________________ 
 
36. De onde (Nome) obtém essa renda? _______________________________________________ 
 
37.  (Nome) está trabalhando?     0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
    
38.  Se sim, qual é seu trabalho atual? _________________________________________________ 
 
39. (Nome) faz alguma coisa fora de casa?  0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
40. Quais atividades?______________________________________________________________               
 
41. (Nome) faz alguma coisa dentro de casa? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
42. Quais atividades? ______________________________________________________________ 
 
43. (Nome) tem alguma atividade de lazer (alguma diversão)?  (ex.: ver TV, ouvir rádio, ler, fazer 
tricô ou crochê, sair para passear, visitar alguém ou descansar, ou fazer alguma outra coisa)?   
(  ) 0. Não (  ) 1. Sim  

 
44. Atividade de lazer dentro de casa?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim    
 
45. Quais?_______________________________________________________________________      

                    
46. Atividade de lazer fora de casa?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim          
 
47. Quais? ______________________________________________________________________ 
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48. (Nome) tem um quarto só para ele(a) em casa?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
49. Quantas pessoas dormem no mesmo quarto que (Nome)? ________________ 
 

 
PARTE B - DADOS DO FAMILIAR   

 
Agora farei algumas perguntas para poder descrever as características das pessoas que 
estão participando deste estudo. 

 
Condições de vida 
 
50. Você tem alguma atividade de lazer (alguma diversão)?  (ex.: ver TV, ouvir rádio, ler, fazer 
tricô ou crochê, sair para passear, visitar alguém ou descansar, ou fazer alguma outra coisa)?  
(  ) 0. Não (  ) 1. Sim  

 
51. Atividade de lazer dentro de casa?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim  
 
52. Quais?_______________________________________________________________________               
 
53. Atividade de lazer fora de casa?  0. (  ) Não     1. (  ) Sim          
 
54. Quais? ______________________________________________________________________ 
 
55. Atualmente, você tem outras preocupações na sua vida além da necessidade de cuidar de 
(Nome)?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim  
 
56.  Se sim: Quais são estas preocupações?_____________________________________________ 
 
57. Existem outras pessoas na casa ou na sua família que estão doentes e que necessitam de sua 
ajuda?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim       
 
58. Número de pessoas que necessitam de sua ajuda: _________________ 
 
59. Você tem algum problema de saúde atualmente?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim  
 
60. Qual problema de saúde? ____________________________________ 
 
61. Há crianças morando na mesma casa?  0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
62.  Você pode contar com ajuda de alguma pessoa para cuidar de (Nome)?  0. (  ) Não    1. (  ) Sim 
 
63. Se sim: Quantas pessoas ajudam você a cuidar de (Nome)? ________________ 
 
64. Há quanto tempo você cuida de (Nome)?________________________ 
 
65. Você acha que recebeu informações suficientes sobre a doença de (Nome)?  
0. (  ) Não 1. (  ) Sim 
 
66. Se sim, de quem? (  ) profissionais    (  ) vizinhos e amigos (  ) igreja    (  ) outro:___________ 
 
67. Você sente que você tem o apoio dos profissionais do (Nome do Serviço) que cuidam de 
(Nome)? (Exemplos de apoio: ter liberdade para chamá-los quando precisar, ajuda nos momentos 
de crise do (Nome)).   0. (  ) Não     1. (  ) Sim 



131 
 

68.   Você acha que a ajuda que você recebe dos profissionais é: 
  (  ) 1. muito insatisfatória     (  ) 2. insatisfatória     (  ) 3. satisfatória    (  ) 4. muito satisfatória 
 
69. Você recebe visita dos profissionais do Programa Saúde da Família?   0. (  ) Não    1. (  ) Sim  
 
70. Se sim, com que frequência? (  ) semanalmente (   ) mensalmente (   ) quinzenalmente  (   ) 
outro: ________ 
 
71. Você já se sentiu doente por causa de suas tarefas de cuidar de (Nome)?    0. (  ) Não  1. (  ) Sim  
 
72. Quais são os comportamentos de (Nome) que lhe incomodam mais? 
 
Nota ao entrevistador: Espere o familiar falar espontaneamente. Depois, verifique as opções 

abaixo. 
 

 (  ) agressividade física                     (  ) problema de sexualidade        (  ) quebra objetos 
 (  ) ameaças, agressão verbal         (  ) pede atenção demais         (  ) foge p/ rua              
 (  ) agitação                      (  ) recusar o remédio         (  ) tira a roupa  
 (  ) crises de nervo          (  ) drogas                                     (  )  bebidas                                              
 (  ) pede comida na rua                  (  ) falta de  higiene                            (  ) falar sozinho 
 (  ) fumar demais                                (  ) ser muito dependente                        (  ) ficar atoa em casa                                    
 (  ) não ajuda nas tarefas de casa   (  ) fica sem energia 
   outros: ________________________________________________________________________ 
 
73. Número de comportamentos problemáticos que o paciente apresenta: ____________________ 
 
74. Você acredita que (Nome) conseguiria controlar seus comportamentos problemáticos se ele 
quisesse?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim  
 
75. O que você acha da sua convivência com (Nome)? Você acha que é: 
(  ) 1. muito difícil    (  ) 2. difícil         (  ) 3. fácil  (  ) 4. muito fácil 
 
76. Você sente alguma satisfação em cuidar de (Nome)?  
 (  ) 1. nenhuma satisfação       (  ) 2. um pouco de satisfação       (  ) 3. muita satisfação 
 
77. Você sente atitude negativa das pessoas em relação a você?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
78. Você sente atitude negativa das pessoas em relação a (Nome)?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
79. Você tem sentimento de culpa em relação a (Nome)?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
80. Você se sente triste por (Nome) ter doença mental?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
81. O que é pior (mais difícil ou mais pesado) para você nesta tarefa de cuidar de (Nome)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
82.  Que tipo de apoio você acha que seria necessário ter para melhorar a vida do (Nome) e da 
família? (qualquer coisa que você necessita e que você gostaria de ter para o paciente ou para você) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Dados sociodemográficos 
 
83. Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino    
      
84. Idade: _____ anos. 
        
85. Data de Nascimento: ___/___/___ 
 
86. Qual é o seu parentesco com (Nome)? 
 (  ) 1. mãe/pai     (  ) 2. irmão(ã)   (  ) 3. cônjuge     (  ) 4. filho(a)      (  ) 5. outra________________ 
  
87. Estado civil: (  ) 1. Solteiro(a)           (  ) 3. Vivendo como casado(a)    (  ) 5. Viúvo(a)       

               (  ) 2. Casado(a)    (  ) 4. Separado(a) / Divorciado 
 
88. Vive com companheiro?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
89. Você tem filhos?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim           
 
90. Se sim, quantos filhos? __________________ 
 
91. Você frequentou ou frequenta a escola?   (  ) 0. Não   (  ) 1. Sim  
 
92. Grau de escolaridade:______________________________  
 
93. Número de anos de escolaridade: ________________________ 
 
94. Você trabalha atualmente?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
95. O que você faz atualmente? 
(  ) 1. Trabalho diário remunerado                   (  ) 4. Aposentado            (  ) 7. Desempregado 
(  ) 2. Trabalho remunerado não diário          (  ) 5. Dona de casa (do lar)     (  ) 8. Afastado 
(  ) 3. Faz biscates externos esporádicos,     (  ) 6. Está estudando               (  ) 9. Pensão 

 remunerado                                            
                                                              
96. Você tem uma renda mensal (você recebe algum dinheiro)?  0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
97. Se sim, quanto você ganha por mês?_____________________________ 
 
98. De onde retira esta renda?______________________ 
 
99. Se não tem renda, vive com a renda de quem? __________________________ 
 
100. Além de você mais alguém possui renda?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
101. Qual a renda mensal da família? _____________________________________  
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ANEXO D 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de entrevistas sobre a vivência dos familiares que 

cuidam de pacientes do Núcleo de Saúde Mental. Estas entrevistas foram autorizadas pelo 

coordenador do Núcleo de Saúde Mental, Adelson Regis Teixeira. A responsável por este 

estudo é Ildevane Magalhães de Castro. 

 

Os resultados deste estudo podem contribuir com informações importantes para 

compreender as necessidades dos familiares que cuidam de diferentes tipos de pacientes. 

 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 1 hora, para 

conversarmos sobre as dificuldades que você pode estar enfrentando para cuidar do 

paciente em casa.  

 

Esta entrevista não vai interferir no tratamento do paciente e não oferece nenhum risco 

para você. Você poderá ter todas as informações que quiser sobre este estudo e poderá 

interromper sua participação a qualquer momento, se você desejar, sem que haja nenhum 

prejuízo no atendimento do paciente.  

 

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, nem terá 

nenhuma despesa. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você 

será identificado com um número. Todas as informações prestadas por você serão mantidas 

somente entre nós; portanto, são sigilosas. A divulgação das informações será anônima e 

em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO. 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, li  

(nome do voluntário)  

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será 

realizado. A explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em 

nenhum risco para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará o tratamento do 

paciente. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e que não receberei 

dinheiro para participar do estudo. Eu concordo em participar deste estudo. 

 

           São João del-Rei, _____/_____/_____ 

 

 

_______________________________________                    _____________________ 

                 Assinatura do voluntário                                          Documento de identidade 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: 

 Caso você queira conversar com a pessoa responsável por este estudo, você pode 

telefonar para o número 3379-2469 e pedir para falar com Ildevane. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com 

a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO E 
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