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RESUMO 

 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2001) recomenda a realização de avaliações dos 

serviços de saúde mental em perspectivas múltiplas, ou seja, com a participação dos três 

atores envolvidos, pacientes, familiares e profissionais, de forma a contemplar a 

complexidade dos serviços. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a satisfação destes três 

atores com um serviço de saúde mental de grande porte, CERSAM Tipo III, e seus fatores 

associados. Foram entrevistados 84 pacientes, 84 familiares e 67 profissionais, utilizando 

as escalas SATIS-BR e questionários sociodemográficos. Os resultados mostraram que os 

familiares estavam satisfeitos com o serviço, globalmente (escore 4,37) e em relação às 

três dimensões avaliadas (resultados do tratamento, acolhida e competência da equipe e 

confidencialidade e privacidade no serviço), sem diferenças significativas entre elas (p = 

0,08). A análise multivariada mostrou que as variáveis preditoras de sua satisfação foram: 

ter o apoio dos profissionais que cuidavam do paciente (p=0,00), receber informações 

sobre o quadro clínico do paciente (p=0,00) e cuidar de outros membros doentes na família 

(p=0,01). Ao contrário dos familiares, os pacientes apresentaram um grau de satisfação 

global regular (3,69) e diferenças significativas entre os graus de satisfação com as 

dimensões do serviço (p=0,00), sendo mais elevado para a ajuda e acolhida recebidas 

(4,06) e mais baixo para as condições da infra-estrutura (2,19). A análise multivariada 

mostrou que a variável preditora mais importante do seu grau de satisfação foi a idade mais 

tardia do início do transtorno psiquiátrico (p=0,01). Os profissionais também apresentaram 

um grau de satisfação global regular (3,14) e diferenças significativas no grau de satisfação 

com as dimensões do serviço (p=0,00), sendo mais elevado para o relacionamento com os 

colegas (3,87) e mais baixo em relação à infraestrutura do serviço e às condições de 

trabalho (2,69). A análise multivariada mostrou que as variáveis preditoras da sua 

satisfação foram: menor nível de escolaridade (p=0,02) e menor tempo de trabalho em 

saúde mental (p=0,05). Observou-se uma convergência entre pacientes e profissionais, 

quanto ao baixo grau de satisfação com a infraestrutura do serviço. Houve uma divergência 

com relação ao grau de satisfação global com o serviço, que foi elevado para os familiares 

e apenas regular para os pacientes e profissionais. Estes resultados apontam para a 

importância da avaliação em perspectivas múltiplas para obter um quadro mais completo 

sobre o impacto dos serviços de saúde mental.   

Palavras-chave: serviços de saúde mental, avaliação de programa, satisfação, pacientes 

psiquiátricos, familiares cuidadores, profissionais de saúde mental. 
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ABSTRACT 

The World Health Organization (WHO, 2001) recommends conducting assessments of 

mental health services in multiple perspective with the participation of the three actors 

involved, patients, families and professionals, in order to contemplate the complexity of 

services. The objective of this research was to evaluate the satisfaction of these three actors 

with a mental health service, CERSAM Type III, and associated factors. Were interviewed 

84 patients, 84 families and 67 professionals, using SATIS-BR scales and demographic 

questionnaires. The results showed that family members were overall satisfied with the 

service (score 4,37) and with the three dimensions evaluated (results of treatment, 

acceptance and competence of staff and confidentiality and privacy in service), without 

significant differences between them (p = 0,08). Multivariate analysis showed that the 

predictors of satisfaction were: the support of professionals who cared for the patient (p = 

0,00), receive information about the patient's condition (p=0,00) and take care of other 

members family patients (p = 0,01). Unlike the family, patients showed a overall degree of 

regular satisfaction (3,69) and significant differences between the satisfaction dimensions 

of service (p = 0,00). The high scores was to dimension of help and reception received 

(4,06) and lower for the conditions of the infrastructure (2,19). Multivariate analysis 

showed that the most important predictor variable degree of satisfaction was high age of 

onset of psychiatric disorder (p = 0,01). Professionals also showed a regular overall degree 

of satisfaction (3,14) and significant differences in the  satisfaction's dimensions with the 

service (p = 0,00). The scores were high for the relationship with colleagues (3,87) and 

lower in relation to the infrastructure of the service and working conditions (2,69). 

Multivariate analysis showed that the predictors of satisfaction were lower educational 

level (p = 0,02) and less time working in mental health (p = 0,05). There was a 

convergence between patients and professionals, a low degree of satisfaction with the 

infrastructure of the service. There was a divergence with respect to the degree of overall 

satisfaction with the service, which was elevated for the family and just regular for patients 

and professionals. These results point to the importance of evaluation in multiple 

perspectives to get a more complete idea of the impact of mental health services. 

Keywords: mental health services, program evaluation, satisfaction, psychiatric patients, 

family caregivers, mental health professionals. 
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INTRODUÇÃO 

 

              Análises efetuadas pela Organização Mundial de Saúde (WHO) mostraram que os 

transtornos neuropsiquiátricos estão presentes em aproximadamente 450 milhões de 

pessoas (WHO, 2001). Pesquisas realizadas, entre 2001 e 2003, com mais de 60 mil 

adultos em 40 países, constataram que a prevalência dos transtornos psiquiátricos apresenta 

índices entre 9,1% e 16,1% (Thornicroft & Tansella, 2010). 

              Além de prevalentes, os transtornos psiquiátricos são incapacitantes e graves. 

Segundo Thornicroft e Tansella (2010), no ano de 2010, os problemas de saúde mental 

foram responsáveis por mais de 13% da Carga Global de Doenças (CGD). Esse índice 

inclui os anos de vida perdidos por morte prematura somada aos anos vividos com 

incapacidade, ajustados pela severidade dos transtornos (WHO, 2001). No que se refere à 

taxa de mortalidade, Thornicroft e Tansella (2010) indicaram que tais transtornos 

contribuíam com 8,1% de todos os anos de vida perdidos, número superior às taxas de 

neoplasias malignas (5,8%) e às taxas das doenças cardiovasculares (4,4%). 

              No que se referem às consequências desses transtornos, tantos os pacientes quanto 

seus familiares sofrem com seus efeitos negativos. Os pacientes experimentam o 

sofrimento causado pela sintomatologia, baixa qualidade de vida, pelo estigma, perda da 

independência e da capacidade para o trabalho e com uma integração social deficiente 

(Thornicroft & Tansella, 2010). Os familiares sofrem com a discriminação, a intensa 

demanda de cuidado e a redução da sua própria produtividade por terem que assumir o 

papel de cuidadores (WHO, 2001; Thornicroft & Tansella, 2010).  

              O processo de desinstitucionalização, iniciado a partir da década de 1950 em 

diversos países, alterou o tratamento dos pacientes psiquiátricos de forma a transferi-los 

dos tradicionais hospitais para serviços na comunidade (Bandeira, Gelinas, & Lesage, 

1998). Entre tais serviços, encontram-se os Centros de Referência em Saúde Mental 

(CERSAM) (Ministério da Saúde, 2011). Para Rebouças, Abelha, Legay e Lovisi (2008), o 

risco de reproduzir, nesses novos serviços, as características negativas e deletérias do 

sistema asilar, como a descaracterização do indivíduo, o institucionalismo e o abandono, 

precisa ser considerado. Tal risco realçou a necessidade de avaliação da assistência, a fim 

de garantir serviços mais eficazes (Rebouças et al., 2008). No entanto, os estudos de 

avaliação se desenvolveram tardiamente, visto que não eram considerados, no início, 

essenciais ao funcionamento dos serviços (Reis, Santos, Campos, Acúrcio, Leite, & Leite, 
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1990). Apenas nos últimos anos, a avaliação periódica e sistemática dos serviços de saúde 

mental passou a ser recomendada com intuito de aferir a eficácia das intervenções 

terapêuticas e para comparar os resultados entre diferentes serviços (WHO, 2001). 

              A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2001) recomendou que a avaliação dos 

serviços de saúde mental seja desenvolvida em perspectiva múltipla ou integrativa, isto é, 

contando com a participação de todos os envolvidos, a saber: pacientes, familiares e 

profissionais. A perspectiva desses atores passou a ser avaliada em função de duas 

dimensões: a sua satisfação com os serviços e a sobrecarga sentida por familiares e 

profissionais nos cuidados prestados aos pacientes psiquiátricos (WHO, 2001).  

           Segundo Ruggeri (1994), a medida de satisfação com os serviços é considerada 

como a mais importante medida de resultado e da qualidade da assistência. A satisfação 

dos pacientes é importante porque está relacionada com a adesão ao tratamento e com uma 

melhor qualidade de vida (Esperidião & Trad, 2006). A avaliação da satisfação dos 

familiares também é relevante pelo fato dos familiares serem os responsáveis pela 

assistência aos pacientes nas atividades cotidianas, na supervisão dos comportamentos 

problemáticos e na tomada de medicamentos (Bandeira et al., 1998). Os familiares são, 

ainda, os principais cuidadores informais dos pacientes, tendo a capacidade de detectar 

mudanças no quadro clínico do paciente em função do tratamento recebido, podendo 

assim, colaborar com o tratamento do seu parente (Barroso, 2014). Quanto à avaliação da 

satisfação dos profissionais, Rebouças et al. (2008) alertam que a insatisfação no trabalho 

pode levar ao absenteísmo, a alta rotatividade e a uma indiferença em relação à eficácia das 

práticas profissionais, prejudicando a qualidade da assistência prestada. A grande demanda 

de atendimentos frente ao número reduzido de profissionais expõe os trabalhadores de 

saúde mental a uma rotina estressante, que produz impacto sobre a qualidade e a eficácia 

das intervenções (De Marco, Cítero, Moraes, & Nogueira-Martins, 2008).   

                Com base na recomendação da avaliação em perspectiva múltipla ou integrativa 

da satisfação com os serviços, foi realizada uma busca nos indexadores de periódicos 

científicos SciElo, Medline, PubMed e Lilacs, utilizando os seguintes descritores: serviços 

de saúde mental, saúde mental comunitária, avaliação de programa, satisfação, satisfação 

profissional e os seus correlatos em inglês. Foram encontrados 29 estudos envolvendo a 

avaliação da satisfação com os serviços de saúde mental. Destes, oito foram descartados, 

tendo em vista que quatro eram revisões de literatura e quatro avaliaram as propriedades 

psicométricas de instrumentos de medida. Restaram, dessa forma, 21 estudos. Destes, sete 

avaliaram a satisfação dos pacientes (Holikatti et al., 2012; Gani et al., 2011; Blenkiron & 
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Hammil, 2003; Ruggeri et al., 2003; Heckert, Teixeira, & Trindade, 2006; Kantorski, 

Jardim, Wetzel, Olschowsky, & Shneider, 2009; Silva, Bandeira, Scalon, & Quáglia, 

2012), quatro avaliaram a satisfação dos familiares com o serviço (Perreault, et al., 2011; 

Stengard, Honkonen, Koivisto, & Salokangas, 2000; Bandeira et al., 2011; Santos & 

Cardoso, 2014), dois estudos avaliaram simultaneamente a satisfação dos pacientes e dos 

familiares (Gigantesco, Picardi, Chiaia, Balbi, & Morosini, 2002; Miranda, Souza, & 

Ferreira, 2014) e seis avaliaram a sobrecarga e a satisfação dos profissionais (Prosser et al, 

1996; Evans et al., 2006; Pelisoli, Moreira, & Kristensen, 2007; De Marco et al, 2008; 

Rebouças et al., 2008; Ishara, Bandeira, & Zuardi, 2008). A avaliação em perspectiva 

múltipla ou integrativa da satisfação com os serviços de saúde mental, na perspectiva dos 

três atores, pacientes, familiares e profissionais, foi encontrada em apenas dois estudos 

internacionais e em um estudo nacional. O estudo de Ruggeri e Dall'Agnola (1993), foi o 

primeiro trabalho que avaliou a satisfação dos pacientes, familiares e profissionais em 

relação aos serviços de saúde mental. O objetivo deste trabalho foi avaliar as qualidades 

psicométricas de um instrumento de medida recém-criado. O estudo de Lasalvia et al. 

(2012), comparou as percepções dos três atores em relação a sua satisfação com o serviço 

visando identificar potenciais áreas de discrepância. O estudo nacional foi realizado na 

cidade de Perdões, Minas Gerais, em um centro de referência em saúde mental de pequeno 

porte (CERSAM I) e avaliou a satisfação dos pacientes, familiares e profissionais, além da 

sobrecarga familiar e do impacto em relação aos profissionais de saúde (Camilo, Bandeira, 

Leal, & Scalon, 2012). Além disso, foi encontrada uma dissertação de mestrado, não 

publicada em periódico, na qual foi avaliada a satisfação dos três atores (Libério, 1999). 

Não foi encontrado nenhum estudo de avaliação em perspectiva múltipla ou integrativa da 

satisfação com relação aos centros de referência em saúde mental de grande porte 

(CERSAM III). Os serviços de grande porte possuem objetivos, capacidade de 

atendimento, funcionamento, intervenções e número de profissionais diferentes do serviço 

que foi avaliado pelo estudo nacional (Camilo et al., 2012). 

               Os problemas de pesquisa identificados, na literatura consultada, foram a carência 

de estudos de avaliação da satisfação com os serviços de saúde mental, em perspectiva 

múltipla ou integrativa, e a ausência desse tipo de estudo em relação aos serviços de grande 

porte (CERSAM III). As questões de pesquisa que se colocam, no presente estudo, são: 

quais são os níveis de satisfação dos pacientes, familiares e profissionais com um serviço 

de grande porte - CERSAM III - e quais são os fatores associados ao maior grau de 

satisfação de cada um desses três atores. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Será apresentada, inicialmente, uma revisão de literatura sobre o contexto 

internacional da desinstitucionalização psiquiátrica que é um dos temas no qual o presente 

trabalho está inserido. Em seguida, será apresentado o movimento que promoveu a 

reorientação da assistência em saúde mental no Brasil, denominada Reforma Psiquiátrica, e 

os tipos de serviços desenvolvidos. O tópico seguinte trata da avaliação dos serviços de 

saúde que é outro tema contemplado pelo presente trabalho. Em sequência, serão 

apresentados os principais aspectos no que se refere à avaliação da satisfação com os 

serviços comunitários. Por último, será realizada uma análise das pesquisas encontradas na 

literatura sobre a avaliação da satisfação dos pacientes, familiares e profissionais com os 

serviços de saúde mental. 

 

Desinstitucionalização Psiquiátrica 

 

A partir da década de 1950, os países da Europa e da América do Norte passaram 

por grandes modificações no paradigma de cuidados em saúde mental. Os pacientes 

psiquiátricos, tradicionalmente tratados em grandes instituições asilares, começaram a ser 

progressivamente transferidos para os serviços alternativos na comunidade. Esse 

movimento ficou mundialmente conhecido como desinstitucionalização psiquiátrica 

(Bandeira, 1991). 

O movimento de desinstitucionalização foi impulsionado por uma série de fatores 

sociais e econômicos. A decadência dos hospitais psiquiátricos e as constantes denúncias 

de maus-tratos e de violação aos direitos humanos foram fatores de importância, visto que 

mobilizaram a opinião pública contra esse tipo de instituição. Os efeitos negativos 

decorrentes do longo período de hospitalização, como apatia, perda da autonomia, perda da 

capacidade de trabalho e déficits na competência social, fenômeno que ficou conhecido 

como institucionalismo, foi outro fator de destaque, pois demonstrou que o tratamento 

asilar era prejudicial aos pacientes psiquiátricos. O desenvolvimento dos psicofármacos 

também foi um fator contribuinte, pois proporcionou um maior controle sobre a 

sintomatologia dos pacientes, especialmente a sintomatologia positiva, permitindo a sua 

permanência fora do hospital (Bandeira, 1991).  
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O processo de desinstitucionalização psiquiátrica possui duas dimensões distintas 

que devem ocorrer de forma integrada e simultânea para que o processo alcance o sucesso 

dos seus objetivos. A primeira dimensão se refere à redução dos leitos em hospitais 

psiquiátricos e a segunda está relacionada ao desenvolvimento de serviços complementares 

de base comunitária para acolher os pacientes longamente institucionalizados (Bandeira et 

al., 1998). Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2001), a 

desinstitucionalização eficaz é aquela que consegue a redução dos leitos com a 

concomitante instalação dos serviços na comunidade. 

No entanto, o movimento de desinstitucionalização se iniciou de maneira intensa, 

mas sem o devido planejamento e preparação adequada (Bandeira, 1991). A redução dos 

leitos psiquiátricos ocorreu de forma acentuada nos países que iniciaram o processo, porém 

os serviços comunitários não foram desenvolvidos em número suficiente para acolher e 

preencher todas as necessidades dos pacientes. O subfinanciamento e a falta de 

investimentos foram os maiores empecilhos para o desenvolvimento dos serviços na 

comunidade e essa insuficiência gerou dois problemas. Segundo Bandeira (1991), aqueles 

pacientes que tinham condições de serem transferidos para os serviços comunitários 

continuavam a ocupar os leitos nos hospitais psiquiátricos, pois não havia serviços em 

número suficiente para receber e assistir esses pacientes. Em consequência, faltavam leitos 

para os pacientes em crise aguda que necessitavam de cuidados em regime hospitalar. Este 

descompasso no que se refere à ocupação dos leitos hospitalares demonstrou a falta de 

coordenação entre o hospital e os serviços comunitários, revelando que a segunda 

dimensão da desinstitucionalização ainda não havia sido alcançada (Bandeira et al., 1998; 

Lougon, 2006).  

O tratamento dos pacientes psiquiátricos na comunidade é mais complexo do que 

dentro do hospital, pois as necessidades dos mesmos são maiores e mais diversificadas, 

bem como as necessidades dos familiares, que, com a desinstitucionalização, se tornaram 

os principais provedores de cuidados. Segundo Bandeira et al. (1998), os países da 

América do Norte e da Europa que iniciaram o processo de desinstitucionalização não 

realizaram a redução dos leitos em hospitais psiquiátricos e a criação de serviços 

comunitários na mesma proporção. Essa falta de sincronia entre as duas dimensões da 

desinstitucionalização gerou efeitos adversos que ficaram conhecidos como as graves 

consequências da desinstitucionalização psiquiátrica. Entre tais consequências, são 

destacadas por Morgado e Lima (1994) a falta de assistência aos pacientes mais graves, o 

fenômeno da porta-giratória, o custo não-monetário dos transtornos psiquiátricos, os 
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problemas envolvendo os pacientes psiquiátricos e a justiça e a politização do movimento 

de saúde mental (Morgado & Lima, 1994). 

Segundo Morgado e Lima (1994), os pacientes psiquiátricos mais graves, que são 

refratários aos tratamentos convencionais, foram os mais afetados pela nova política de 

saúde mental. Para os mesmos autores, o problema não é somente a falta de 

disponibilidade de serviços, mas a inabilidade em adequar os serviços existentes para essa 

clientela que possui necessidades mais acentuadas. Além disso, os profissionais de saúde 

mental não estavam preparados para lidar com pacientes com tal nível de complexidade. 

Morgado e Lima (1994) citam cinco estudos epidemiológicos realizados nos Estados 

Unidos que constataram que muitos indivíduos que moravam nas ruas e que assumiam um 

destino errante eram egressos dos hospitais psiquiátricos que foram desinstitucionalizados 

na primeira geração do movimento. Por exemplo, os estudos de Borus (1978) e de 

Sharsfstein (1978), com amostras da população em situação de rua, constataram que boa 

parte era composta de adultos de meia idade e com transtornos psiquiátricos graves. O 

estudo de Rossi et al. (1987), realizado com a população de rua de Chicago, encontrou que 

a média de idade era de 40 anos e que 76% da amostra foram compostos por homens com 

limitações físicas e mentais. O estudo de Roth e Bean (1986), realizado em 19 municípios 

do estado de Ohio, comparou a população em situação de rua do meio rural com o meio 

urbano e concluiu que 30% dos entrevistados apresentavam transtornos psiquiátricos e 

necessitavam de tratamento especializado, um terço já havia sido internado em hospital 

psiquiátrico e a metade foi morar na rua por razões econômicas. O estudo de Breakley et 

al. (1989), envolvendo uma amostra de pessoas em situação de rua em Baltimore, concluiu 

que a faixa etária foi de 31 a 42 anos e que a prevalência de esquizofrenia foi de 12% para 

os homens e de 17% para as mulheres. Segundo Morgado e Lima (1994), os estudos 

envolvendo a população de rua são de alto custo e difíceis de realizar. No entanto, apesar 

de pouco numerosos, estes estudos foram suficientes para demonstrar que a 

desinstitucionalização contribuiu para o aumento do número de pessoas vivendo nessas 

condições. Muitos pacientes, após receberem alta do hospital, não permaneceram nos 

serviços comunitários, ou esses serviços nem existiam, fazendo com que o desamparo a 

esses pacientes se tornasse uma das graves consequências da desinstitucionalização 

(Morgado & Lima, 1994). 

 O fenômeno da porta-giratória se refere ao aumento das taxas de re-hospitalização 

dos pacientes após receberem alta do hospital (Morgado & Lima, 1994). A falta de 

assistência e de acompanhamento contínuo na comunidade deixa o paciente em estado de 
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negligência, o que precipita novas crises e internações sucessivas, refletindo o colapso do 

sistema (Morgado & Lima, 1994). Nos países que iniciaram o processo de 

desinstitucionalização, as re-hospitalizações foram responsáveis por 55 a 75% das 

admissões, sendo que essa taxa aumentava com o passar do tempo (Bandeira et al., 1998). 

O fenômeno da porta-giratória fornece informações importantes sobre o funcionamento 

dos serviços na comunidade e sobre as falhas na infraestrutura dos serviços de saúde 

mental. As taxas de reinternações devem ser analisadas juntamente com os dados sobre a 

população de rua, pois as reinternações podem ser reduzidas com um custo muito alto, isto 

é, resultando na formação de uma população de pacientes psiquiátricos em situação de rua. 

Nesse caso específico, o paciente não é readmitido no hospital, mas também não está sendo 

tratado pelos serviços comunitários, ele permanece nas ruas sem qualquer tipo de 

tratamento. Por outro lado, a rotatividade muito baixa também deve ser analisada com 

cuidado, pois pode significar cronificação (Bandeira et al., 1998). Nessa situação, os leitos 

estão ocupados de forma permanente. 

Segundo Bandeira e Dorvil (1996), os pacientes que frequentam as urgências dos 

hospitais psiquiátricos apresentam um perfil homogêneo no que se refere a variáveis 

sociodemográficas e clínicas. Um estudo realizado por esses autores comparou amostras de 

pacientes canadenses e de pacientes brasileiros que frequentavam urgências psiquiátricas. 

Os resultados apontaram que esses pacientes são, em sua maioria, pessoas jovens, isto é, 

com menos de 30 anos, do sexo masculino, solteiros, com baixo nível de escolaridade, 

desempregados e portadores de transtornos psiquiátricos graves e persistentes. Os 

resultados desse estudo demonstraram uma concordância no que se refere às características 

sociodemográficas e clínicas das duas amostras. A principal diferença entre elas esteve 

relacionada à fonte de apoio principal. A família foi a principal fonte de apoio na amostra 

brasileira (78%) ao contrário da amostra canadense (33%). Os resultados desse estudo 

demonstraram que o processo de desinstitucionalização contribuiu para aumentar a 

frequência com que um determinado perfil de pacientes reinterna, acentuando o fenômeno 

da porta-giratória.  

O fenômeno da porta-giratória também está associado a uma carência de 

infraestrutura e de profissionais em saúde mental. Em países como o Canadá, que possuem 

uma boa rede de serviços substitutivos, as altas taxas de reinternações estiveram 

relacionadas à carência de profissionais que se responsabilizassem pelos pacientes após a 

alta e que os colocassem em contato com os serviços, a fim de potencializar a adesão ao 

tratamento extra-hospitalar (Morgado & Lima, 1994). 
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Em épocas anteriores, os pacientes psiquiátricos eram hospitalizados por toda a 

vida e as suas famílias eram excluídas do tratamento, pois eram consideradas as 

responsáveis pela doença do paciente (Tessler & Gamache, 2000). Com o processo de 

desinstitucionalização, a relação entre o paciente, a família e os serviços de saúde mental 

foi profundamente modificada, sendo que os familiares passaram a ser vistos pelos 

profissionais de saúde, em geral, como parceiros e como as principais fontes de apoio no 

tratamento dos pacientes (Bandeira & Barroso, 2005). Porém, a reorientação da assistência 

também aumentou as responsabilidades das famílias, que tiveram que prover cuidados ao 

paciente em tempo integral, isto é, assumindo todo o cuidado cotidiano que antes era 

realizado por equipes de funcionários em três turnos de oito horas dentro dos hospitais 

(Tessler & Gamache, 2000). 

Além disso, as famílias foram incluídas no processo de desinstitucionalização sem 

terem sido devidamente preparadas para tal (Bandeira & Barroso, 2005). Esse despreparo 

levou os familiares a sofrerem os efeitos negativos da sobrecarga, considerada como uma 

das graves consequências da desinstitucionalização. A sobrecarga é caracterizada pela 

tensa experiência das famílias na sua tentativa de prover cuidados necessários aos 

pacientes. O termo sobrecarga familiar se refere ao peso que o transtorno psiquiátrico 

impõe à família, e não à pessoa com transtorno psiquiátrico (Tessler & Gamache, 2000). 

Segundo Tessler e Gamache (2000), a sobrecarga ocorre devido a uma falta de 

sintonia em relação ao ciclo familiar normal. Em condições normais, espera-se que, após 

alcançarem a maturidade, os membros da família se tornem independentes e cuidem de si 

mesmos. Porém, as famílias que possuem pacientes psiquiátricos em casa passam a ter uma 

série de responsabilidades e obrigações em relação ao seu parente doente que já é adulto. 

Essas responsabilidades restringem a liberdade dos familiares, que precisam colocar os 

seus próprios desejos e necessidades pessoais em segundo plano (Barroso, Bandeira, & 

Nascimento, 2007). Além disso, ocorre uma diminuição da reciprocidade no 

relacionamento entre o paciente e o seu familiar. Embora raros, são relatados casos de 

agressões verbais e de abusos físicos por parte do paciente em relação ao seu cuidador. Em 

consequência, surgem dificuldades para o familiar em manter os sentimentos positivos em 

relação ao paciente que está sob seus cuidados (Tessler & Gamache, 2000). 

O estudo de Bandeira e Dorvil (1996) constatou que, no Brasil, a família é a 

principal fonte de apoio informal para o paciente. O trabalho de Barroso et al. (2007) 

descreveu uma amostra de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos e os resultados 

mostraram que os pais são os principais cuidadores dos pacientes (59,3%) além de serem 
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também os provedores do lar. Para Tessler e Gamache (2000), à medida que um membro 

da família assume o papel duplo de provedor do lar e de cuidador de um paciente 

psiquiátrico, a sobrecarga pode ser ainda maior. A sobrecarga reflete a insuficiência da 

infraestrutura e o funcionamento dos serviços comunitários. Quanto maiores às falhas dos 

serviços comunitários, maior a sobrecarga sentida pelas famílias dos pacientes (Bandeira & 

Barroso, 2005). Dessa forma, não é correto insistir em uma desospitalização apressada sem 

ter na comunidade uma estrutura adequada de serviços para fornecer suporte ao paciente e 

à sua família (Morgado & Lima, 1994).  

As graves consequências da desinstitucionalização, dentre elas os custos não-

monetários dos transtornos psiquiátricos, atingiram também os profissionais de saúde 

mental. Com a reorientação da assistência, os trabalhadores dos serviços comunitários 

passaram a ter atribuições e responsabilidades mais intensas e diversificadas em relação 

aos pacientes e seus familiares. Além disso, a organização do trabalho foi modificada, 

devido à introdução das equipes multidisciplinares, fazendo com que os profissionais se 

adaptassem a essa nova maneira de trabalhar. A revisão de Bandeira et al. (1998) apontou 

que os serviços de acompanhamento intensivo na comunidade acarretaram maior 

sobrecarga para os trabalhadores de saúde mental devido às exigências que esse tipo de 

serviço impõe. A sobrecarga profissional pode ser entendida como a sensação de um peso 

a carregar, ou seja, demandas excessivas de trabalho às quais o profissional não consegue 

atender (Bandeira, Ishara, & Zuardi, 2007). As consequências da sobrecarga são, por 

exemplo, sentimentos negativos, como frustração com os resultados do trabalho, desejo de 

mudar de emprego, cansaço e estresse (Ishara, 2007). 

O trabalho de Ishara (2007) avaliou os níveis de estresse e de sobrecarga de 172 

profissionais de seis serviços psiquiátricos de hospitalização integral e parcial de uma 

cidade de porte médio do estado de São Paulo. Os resultados mostraram que 18% 

profissionais apresentaram estresse. Destes, 97% se situaram na fase de resistência com 

predomínio de sintomas psicológicos (52%). Entre os médicos residentes, a metade 

apresentou estresse, sendo que a maioria estava na fase de resistência (83%) com 

predomínio de sintomas psicológicos (67%). Os médicos residentes apresentaram um risco 

três vezes maior de desenvolver um quadro de estresse se comparados aos profissionais 

efetivos. Além disso, o grupo de profissionais que apresentou o maior grau de estresse 

também apresentou os níveis mais acentuados de sobrecarga.  

O burnout é considerado como uma síndrome que consiste em três dimensões: a 

exaustão emocional, a despersonalização e a redução da realização pessoal (Hannigan, 
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Edwards, Coyle, Fothergill, & Burnard, 2000). Na dimensão da exaustão emocional, 

ocorre um esgotamento emocional e físico em que o indivíduo se sente exaurido de suas 

forças e sem capacidade de dar continuidade ao seu trabalho. A dimensão da 

despersonalização compreende uma atitude de frieza por parte do profissional em relação 

às pessoas que estão sob os seus cuidados, afetando negativamente os relacionamentos e a 

qualidade da assistência. Na dimensão de redução da realização profissional, ocorre baixo 

envolvimento com o trabalho e a perda do investimento afetivo em relação ao mesmo. Essa 

síndrome contribui para a redução do moral dos profissionais, aumento do absenteísmo e 

das taxas de rotatividade, além de estar correlacionada a dificuldades pessoais, cansaço 

físico, distúrbios do sono, uso excessivo de álcool e drogas e problemas no relacionamento 

familiar (Hannigan et al., 2000).  

O estudo de Hannigan et al. (2000), realizado com 301 enfermeiros comunitários de 

saúde mental no País de Gales, concluiu que esses profissionais estavam sob níveis 

consideráveis de burnout. Um em cada dois enfermeiros se declarou emocionalmente 

exausto, um quarto relatou ter atitudes negativas em relação aos seus pacientes e 

aproximadamente um em cada sete declarou sentir pouco ou nenhum senso de realização 

ou de satisfação com o seu trabalho.  

Os custos não-monetários da desinstitucionalização psiquiátrica, como a sobrecarga 

dos familiares e dos profissionais de saúde mental, compromete a qualidade da assistência 

prestada aos pacientes psiquiátricos (Barroso et al., 2007; Bandeira et al., 2007). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2001), as pesquisas avaliativas sobre a qualidade 

dos serviços de saúde devem contemplar as perspectivas dos pacientes e também das suas 

famílias e dos profissionais envolvidos, a fim de abarcar a complexidade dos serviços 

comunitários de saúde mental. A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2001), ressalta, 

ainda, que as pesquisas avaliativas que não contemplem as múltiplas perspectivas serão 

sempre incompletas em seus propóstitos. 

Outro efeito colateral da desinstitucionalização mal conduzida é que os pacientes 

psiquiátricos passaram a ter mais problemas com a polícia e com a justiça (Morgado & 

Lima, 1994). A falta de serviços adequados e de acompanhamento contínuo faz com que os 

pacientes tenham mais crises, demonstrando, em geral, agressividade e violência, tendo 

que ser contidos (Morgado & Lima, 1994; Lougon, 2006). A exposição pública de cenas 

desse tipo, antes confinadas no interior dos hospitais, contribuiu para aumentar o estigma 

em relação aos pacientes psiquiátricos (Lougon, 2006). O sistema prisional não conta com 
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uma assistência especializada para essas pessoas, o que contribui para que a doença se 

agrave e para um prognóstico pior (Morgado & Lima, 1994). 

A última das graves consequências da desinstitucionalização psiquiátrica citada por 

Morgado e Lima (1994) se refere à politização do movimento de desinstitucionalização. 

Para esses autores, a atuação política dos trabalhadores de saúde mental, dos pacientes, das 

famílias, das associações e da sociedade de uma maneira geral contribuiu para impulsionar 

a mudança do paradigma de cuidados em saúde mental. Foram criadas leis para a proteção 

dos direitos civis dos pacientes psiquiátricos, programas de auxílio financeiro para ajudar 

na reinserção social dos mesmos e linhas de financiamento específicas para os serviços 

comunitários (Delgado et al., 2007). No entanto, a política se torna nociva na medida em 

que se converte em uma estratégia eleitoreira ou de redução de custos (Morgado & Lima, 

1998; Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus, & Mari, 2007). Segundo Morgado e Lima 

(1994), o campo da saúde mental é propício à ideologização e suscetível a assumir 

conotações político-partidárias. A ênfase nos aspectos econômicos nos Estados Unidos e a 

politização do movimento na Itália afetaram negativamente o processo de 

desinstitucionalização nesses dois países. Portanto, a assistência em saúde mental deve ser 

tratada, antes de tudo, como uma questão de saúde, caso contrário, não conseguirá atingir 

os objetivos propostos pelo movimento de desinstitucionalização (Morgado & Lima, 

1998). 

O processo de desinstitucionalização psiquiátrica teve um impacto social 

considerável, pois deslocou milhares de pacientes longamente institucionalizados para os 

serviços alternativos localizados na comunidade. No entanto, todo esse movimento não foi 

planejado por cientistas sociais, mas por outros segmentos da sociedade mais ligados a 

questões políticas e econômicas, revelando que a avaliação da eficácia e da qualidade da 

assistência foi um fator secundário em todo o processo (Bandeira, 1991).   

Um dos obstáculos para uma desinstitucionalização eficiente está relacionado à 

falta de investimentos no campo da saúde mental. Muitos países não atribuíram aos 

serviços comunitários os recursos financeiros poupados com o fechamento dos hospitais 

psiquiátricos (WHO, 2001). Em outros, como os Estados Unidos, apesar da política de 

desinstitucionalização, as verbas continuaram a ser repassadas para as grandes instituições, 

demonstrando incoerência por parte dos órgãos governamentais (Bandeira, 1991).  

Os serviços alternativos não foram implantados em número adequado e não tinham 

recursos humanos suficientes e capacitados para o acompanhamento adequado dos 

pacientes. O acompanhamento contínuo se revelou como um ingrediente fundamental para 
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o sucesso da reinserção social dos pacientes psiquiátricos na comunidade, mas foi 

prejudicado pela falta de planificação do processo de desinstitucionalização em etapas 

sucessivas (Bandeira, 1991). O trabalho em saúde mental se tornou multidisciplinar e as 

equipes não foram preparadas para lidar com a sua nova realidade de trabalho e com as 

novas responsabilidades (WHO, 2001). O estigma e o preconceito em relação aos pacientes 

psiquiátricos não foram minimizados, resultando em atitudes negativas contra essas 

pessoas, e muitos pacientes foram para as prisões ou ficaram sem abrigos nas ruas 

(Morgado & Lima, 1994; Lougon, 2006). A desinstitucionalização não é o mesmo que 

desospitalização, ou seja, desinstitucionalizar é um fenômeno mais complexo e mais amplo 

(Bandeira, 1991; WHO, 2001). O fechamento dos hospitais sem a existência de recursos 

substitutivos na comunidade é prejudicial não só para os pacientes, mas também para suas 

famílias, para os profissionais de saúde mental e para a comunidade em geral (Bandeira et 

al. 1998; Barroso & Bandeira, 2005; WHO, 2001). 

A partir da década de 1970, em função da insuficiência e das dificuldades 

enfrentadas pelos serviços comunitários de saúde mental, surgiram programas que 

objetivaram promover de forma mais eficaz a reinserção social dos pacientes psiquiátricos. 

Esses programas realizam a continuação do tratamento e o acompanhamento intensivo dos 

pacientes após a alta do hospital e são alternativas para uma nova re-hospitalização 

(Bandeira et al., 1998). Além disso, caracterizam-se por oferecerem cuidados complexos, 

intensos e globais. As equipes são diversificadas e especializadas, o acompanhamento dos 

pacientes é intenso podendo chegar a 24 horas e as intervenções buscam contemplar o 

maior número de necessidades dos pacientes nas mais diferentes dimensões da vida 

(Bandeira et al., 1998). O programa de acompanhamento intensivo da Itália, o modelo do 

Case Management, o Program for Assertive Community (PACT), o programa Bridge e a 

Clinical Invervention Treatment (CIT) são alguns exemplos desses programas. 

Segundo Bandeira et al. (1998), a Itália foi um dos países que se destacou no 

acompanhamento intensivo dos pacientes na comunidade e enfatizou essa necessidade 

desde o início do processo de desinstitucionalização. As regiões italianas apresentaram 

diferenças no que se refere à qualidade dos serviços. Na década de 1990, algumas regiões 

foram consideradas como bem integradas (31,8%), outras como pouco desenvolvidas, mas 

eficientes (23,4%), outras como pouco satisfatórias (33,4%) e ainda havia aquelas regiões 

que apresentaram assistência deficiente (11,4%). A região sul de Verona, nessa época, se 

destacou como a mais eficiente. Nessa localidade, havia uma série de características 

presentes nos serviços de saúde mental que contribuíram para manter os pacientes na 
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comunidade, evitando as re-hospitalizações. O número de profissionais por paciente era 

muito alto. Havia equipes volantes que faziam visitas domiciliares para avaliar o estado de 

saúde do paciente, identificar possíveis crises e realizar intervenções na própria residência. 

O número de visitas domiciliares era equivalente ao número de consultas ambulatoriais. Os 

profissionais verificavam a adesão dos pacientes à medicação, detectavam conflitos 

familiares, treinavam habilidades para os pacientes que apresentavam dificuldades e 

avaliavam as suas insatisfações. Havia, ainda, plantões em tempo integral. O sucesso dessa 

modalidade de tratamento foi confirmado pelos baixos índices de reinternação nas 

localidades em que foi implantada (Bandeira et al. 1998). 

Segundo Bandeira et al. (1998), o acompanhamento intensivo e domiciliar também 

foi desenvolvido nos Estados Unidos. Porém, ao contrário do que ocorreu na Itália, esse 

tipo de acompanhamento só se tornou uma política de saúde após a constatação das 

inúmeras consequências negativas e do fracasso do seu processo de desinstitucionalização. 

Uma exceção foi o estado de Vermont. Desde os anos 1950, esse estado americano 

começou a desinstitucionalizar os pacientes psiquiátricos ao mesmo tempo em que 

construía uma rede de serviços comunitários bem integrados, com financiamento de 

moradias na comunidade, atendimento domiciliar e um programa de tratamento que 

preenchia todas as necessidades dos pacientes e que realizava um acompanhamento por 

tempo ilimitado. O sucesso alcançado pelo estado de Vermont se deveu a uma parceria 

empreendida entre o Estado e as famílias com o apoio da comunidade, o que foi 

fundamental para a consolidação desse empreendimento. Segundo a WHO (2001), o 

envolvimento da comunidade local é um princípio relevante para a eficácia dos serviços 

comunitários, isto é, a aceitação dos pacientes psiquiátricos torna o ambiente propício para 

a recuperação e para a integração social. 

No entanto, com exceção da experiência positiva do estado de Vermont, a maior 

parte dos Estados Unidos sofreu as graves consequências de um processo de 

desinstitucionalização mal conduzido. Os pacientes psiquiátricos mais graves ficaram sem 

assistência, pois os serviços se limitaram a cuidar dos casos mais leves (Bandeira et al., 

1998). Essa situação levou à formação de uma grande população de “sem teto” (homeless) 

composta por egressos dos hospitais psiquiátricos, além dos muitos outros que acabaram 

nas prisões (Morgado & Lima, 1994). Diante desses resultados, o governo americano 

criou, em 1978, um comitê especial para avaliar a situação e encontrar possíveis 

alternativas. A solução encontrada foi a implantação do Case Management junto aos 

serviços psiquiátricos tradicionais (Bandeira et al., 1998). 
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O Case Management se caracteriza pela coordenação e integração de serviços por 

intermédio de um case manager, isto é, um agente responsável pela integração dos 

pacientes psiquiátricos na comunidade. O case manager possui cinco funções básicas: 

avaliar as necessidades do paciente, elaborar um plano de serviços para ele, identificar os 

serviços que o paciente necessita, colocar o paciente em contato com eles e realizar o 

monitoramento e avaliação dos serviços oferecidos (Bandeira et al., 1998). O Case 

Management se expandiu nos Estados Unidos, mas não funcionou adequadamente devido a 

problemas de organização e infraestrutura. O case manager possuía muitos pacientes sob 

sua responsabilidade, dificultando a prestação de uma assistência adequada para todos. 

Além disso, muitos dos serviços necessários ao trabalho do case manager não existiam na 

comunidade ou quando existiam não funcionavam adequadamente. Diante dessa situação, 

o case manager passou a fornecer alguns serviços para os pacientes, mas sua capacidade 

era limitada, visto que as necessidades dos pacientes são muitas e só podiam ser 

preenchidas por uma equipe multiprofissional. Os pacientes com maior grau de autonomia 

podem ser beneficiados pela proposta de tratamento do Case Management. No entanto, os 

pacientes mais graves não se beneficiam dessa modalidade por precisarem de 

acompanhamento mais completo, intensivo e por tempo ilimitado. Esse programa mostrou-

se, portanto, insuficiente para a complexa tarefa de reinserção dos pacientes psiquiátricos 

na comunidade (Bandeira et al., 1998). 

Outro modelo de tratamento de pacientes psiquiátricos na comunidade foi 

desenvolvido na cidade de Madison, nos Estados Unidos, caracterizando-se como um 

programa mais abrangente, intensivo e assertivo do que o Case Management. O Programa 

de Acompanhamento Intensivo na Comunidade (PACT) possui uma série de características 

que o tornaram um programa de alta eficiência com resultados bastante positivos. No 

PACT, o paciente é assistido por uma equipe multidisciplinar que realiza um 

acompanhamento de base diária, individualizado, contínuo e por tempo ilimitado. A equipe 

é formada, em geral, por aproximadamente dez profissionais com especialidades variadas 

que acompanham cerca de 100 pacientes numa proporção de 10/1. Mediante reuniões 

diárias, todos os membros da equipe acompanham a evolução dos pacientes. Além disso, 

cada paciente possui o seu técnico de referência, que é aquele profissional que o 

acompanha de maneira mais próxima do que os demais integrantes da equipe. A equipe 

atua em função de preencher todas as necessidades do paciente desde os sintomas clínicos, 

controle da medicação e funcionamento psicossocial até a reabilitação. O acompanhamento 

dos pacientes ocorre de maneira diretiva, incluindo treinamentos de habilidades cotidianas, 
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sociais, ocupacionais e de lazer por meio de visitas em domicílio, além da busca ativa dos 

pacientes na comunidade. A equipe também assiste o paciente no contato com outras 

instituições sociais, prestando cuidados inclusive quando o paciente necessita de 

hospitalização. As equipes do PACT passam 76% do seu tempo de trabalho na comunidade 

realizando intervenções diretas nos contextos sociais em que os pacientes vivem. Essa 

característica do programa revela uma mudança radical no paradigma de cuidados dos 

pacientes psiquiátricos de maneira que o programa também ficou conhecido como 

“hospital sem muros” (Bandeira et al., 1998). 

O PACT promove o acompanhamento intensivo do paciente na comunidade por 

meio das seguintes etapas: (a) avaliação inicial de cada necessidade do paciente em todas 

as esferas da sua vida, (b) elaboração de um plano individualizado de serviços para 

preencher essas necessidades com objetivos e métodos especificados, (c) desenvolvimento 

de novos serviços para preencher as necessidades dos pacientes, (d) execução de um plano 

de serviços integrado e que mantenha a participação do paciente, (e) intervenções para 

situações de crise e (f) revisão e reformulação do plano de trabalho, a fim de manter as 

necessidades do paciente atualizadas (Bandeira et al., 1998).  

O PACT prevê o treinamento de habilidades cotidianas visando a aumentar a 

autonomia do paciente e facilitar a sua vida na comunidade. Esse treinamento, realizado 

em base diária, auxilia o paciente a aprender tarefas simples, porém muito importantes para 

a vida na comunidade como, por exemplo, cuidar da higiene pessoal, preparar refeições e 

fazer comprar, entre outras. Esses treinamentos ocorrem in vivo com o objetivo de 

aumentar o potencial de generalização dos comportamentos. A atuação da equipe é 

assertiva, isto é, os profissionais vão até o paciente para ensinar-lhes as habilidades 

cotidianas e certificar da sua realização, e procuram o paciente quando ele falta a uma 

consulta ou não comparece a algum compromisso. Tal conduta é chamada de busca ativa. 

Outra característica do programa é que as equipes aproveitam os incidentes envolvendo os 

pacientes convertendo-os em momentos de aprendizagem social. Os pacientes são 

responsabilizados pelos seus atos inadequados em vez de terem os mesmos justificados 

pela sua doença. As equipes também realizam intervenções sociais junto a pessoas e 

instituições que estão inseridas na rotina do paciente, com o objetivo de prestar 

esclarecimentos, ensinar como lidar com ele e como atuar frente aos comportamentos 

problemáticos. Essas intervenções sociais fornecem suporte para as famílias, estreitam a 

sua participação nos cuidados com o paciente e geram tranquilidade para as outras pessoas 

que convivem com ele (Bandeira et al., 1998). 
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A implantação do PACT nos Estados Unidos não ocorreu de maneira uniforme pelo 

país. Até 1998, foram registrados 340 programas em funcionamento em 34 estados, porém 

mais da metade se concentrou nos estados de Wisconsin e de Michigan (Bandeira et al., 

1998). Entre os programas de acompanhamento intensivo na comunidade, o PACT tem 

sido o mais estudado. Muitas pesquisas que avaliaram a sua eficácia utilizaram 

delineamentos experimentais com grupo experimental e grupo controle e distribuição 

aleatória dos sujeitos aos grupos. Em um estudo de revisão de literatura sobre os resultados 

dos programas de acompanhamento intensivo na comunidade, Bandeira et al. (1998) 

observaram que esse tipo de tratamento, em comparação com o grupo controle, promovia 

adesão à medicação, redução dos sintomas, aumento da qualidade de vida, melhora no 

funcionamento social, aumento do tempo em residência fixa, satisfação com o tratamento 

recebido, diminuição da duração das internações medidas em número de dias e, 

principalmente, redução nas taxas de re-hospitalização. No entanto, não foram observadas 

diferenças entre os grupos no que se refere à taxa de suicídio e à habilidade em manter 

relações sociais.  

O programa Bridge foi desenvolvido na cidade de Chicago, Estados Unidos, no 

final da década de 1980 e foi inspirado no PACT. Apesar de apresentar características 

similares como o acompanhamento intensivo, ilimitado e in vivo, o programa Bridge se 

especializou numa clientela específica: pacientes itinerantes com altas taxas de re-

hospitalização. Entre os seus objetivos, estão a diminuição da itinerância, o aumento da 

qualidade de vida dos pacientes e o foco no acompanhamento das necessidades básicas de 

sobrevivência, como alojamento, alimentação, vestuário, medicação e finanças. Outra 

característica do Bridge é que ele utiliza uma equipe de generalistas que não presta 

diretamente os serviços para o paciente, mas apenas o encaminha para serviços já 

existentes na comunidade (Bandeira et al., 1998). A equipe também não possui funções 

diferenciadas, ao contrário do PACT, sendo que as responsabilidades são divididas 

igualmente entre os membros. Os pacientes também são considerados como componentes 

da equipe e são respeitados como tal. As características peculiares do programa Bridge 

estão relacionadas aos mentores, isto é, o programa foi desenvolvido por assistentes sociais 

que participaram dos primeiros centros de readaptação social, caracterizados pela sua 

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

O Critical Time Intervention (CTI) também foi desenvolvido nos Estados Unidos, 

mas apresenta características e objetivos muito distintos dos programas citados. O CTI foi 

criado devido às preocupações com os pacientes em situação de rua, que tinham 
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dificuldades em permanecer nos locais de tratamento e moradia. Esse programa visa a 

complementar e fortalecer a rede de serviços já existentes, levando os pacientes a se 

engajarem e se estabilizarem em um cuidado continuado. O programa age no período 

considerado crítico, isto é, na transição entre a rua e os serviços comunitários. Há um 

grupo de agenciadores que coloca os pacientes em contato com os serviços existentes e 

fortalece vínculos. A duração dessa intervenção é limitada e se desenvolve em três fases: 

transição, experimentação e transferência de cuidado. Nessas fases, há um declínio 

progressivo de contato entre os agenciadores e o paciente, cujo objetivo é garantir que o 

paciente seja capaz de utilizar os serviços sem que a presença do agenciador se faça 

necessária (Cavalcanti, Carvalho, Valência, Dahl, & Souza, 2011). 

Os programas de acompanhamento intensivo na comunidade surgiram como uma 

resposta à ineficácia dos serviços de saúde mental tradicionais. Esses programas foram 

avaliados por pesquisas que utilizaram delineamentos experimentais e quase-experimentais 

constatando que eles eram mais eficazes do que os serviços tradicionais (Bandeira et al., 

1998; Machado et al., 2007). Uma característica fundamental que colaborou para o sucesso 

deste tipo de programa, especialmente o PACT, é o seu constante monitoramento, visando 

avaliar se ele está funcionando de acordo com as diretrizes propostas. Este tipo de 

avaliação contribui para que as intervenções não sofram uma descaracterização e não 

comprometam a qualidade da assistência (Bandeira et al., 1998). A avaliação constante dos 

programas de acompanhamento intensivo na comunidade está em consonância com uma 

das dez recomendações da WHO (2001) para a saúde mental no mundo que é a de 

promover a avaliação dos serviços. Segundo a WHO (2001), a monitorização é necessária 

para verificar a eficácia dos programas de tratamento de saúde mental e fortalecer os 

argumentos a favor da dotação adequada de recursos. No entanto, apesar da importância 

das avaliações para a manutenção da qualidade dos serviços de saúde mental, a maioria dos 

países, como por exemplo, o Brasil, ainda não emprega adequadamente este recurso. 

 

 

 

Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

No Brasil, o movimento da desinstitucionalização psiquiátrica ficou conhecido 

como Reforma Psiquiátrica tendo seu início na década de 1970. O movimento brasileiro se 

inspirou no processo de desinstitucionalização italiana em que as críticas aos grandes 
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hospitais e a ruptura com o paradigma de cuidado asilar foram os elementos mais 

marcantes (Delgado et al., 2007). 

O ano de 1978 foi considerado como um marco no que se refere ao movimento 

social dos direitos das pessoas com transtornos psiquiátricos no país. Nesse período, surgiu 

o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que congregou trabalhadores 

de saúde mental, associações de familiares e pacientes com longo histórico de internações 

que denunciaram a violência dos grandes hospitais, a hegemonia da rede privada de 

assistência e a falência do modelo hospitalocêntrico (Delgado et al., 2007). 

Nos anos seguintes, ocorreram eventos importantes para o processo de 

desinstitucionalização brasileiro, como o surgimento do primeiro Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) na cidade de São Paulo, em 1987, e a intervenção municipal em um 

hospital psiquiátrico, a Casa de Saúde Anchieta, em Santos, em 1989. Esses 

acontecimentos tiveram repercussão nacional e mostraram a possibilidade de 

reorganização da assistência em saúde mental. O ano de 1989 também foi marcado pela 

entrada no Congresso Nacional do Projeto de Lei de autoria do deputado Paulo Delgado, 

que propôs a regulamentação dos direitos das pessoas com transtornos psiquiátricos e o 

fechamento progressivo dos grandes hospitais. Além desses fatos, a redemocratização do 

país com a promulgação da Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) contribuiu para a maior participação da população por meio do Controle Social e 

para a busca de um novo paradigma de cuidados em saúde mental. A partir da década de 

1990, os movimentos sociais conseguiram em vários estados a aprovação de leis que 

determinaram a substituição dos hospitais por serviços abertos na comunidade. A 

participação do Brasil na Declaração de Caracas em 1990 e a realização da II Conferência 

em Saúde Mental contribuíram para a redefinição do modelo de assistência brasileira 

(Delgado et al., 2007).  

O Brasil conseguiu realizar uma redução dos leitos psiquiátricos. Os dados da 

literatura apontam que cerca de 1% da população sofre de transtornos psicóticos graves e 

que, destes, 5% precisam de leitos psiquiátricos ao longo da vida. Portanto, estima-se que 

sejam necessários pelo menos, 50 leitos para cada 100 mil habitantes. Entretanto, todas as 

regiões brasileiras apresentaram, em 2003, índices inferiores a este número. Em 2003, o 

Brasil contava com apenas 37 leitos para essa proporção de pessoas, sendo que a região 

Sudeste foi a única que apresentou um número acima da média nacional (50,76) (Andreoli, 

2007). 
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Os dados do Ministério da Saúde (2011), referentes aos últimos quatro anos, 

demonstraram que houve redução de mais de 6.832 leitos nos hospitais psiquiátricos. Os 

hospitais que possuem maior concentração de leitos (48,67%) são aqueles classificados 

como de pequeno porte (com até 160 leitos). Em 2002, esses hospitais respondiam por 

apenas 24% dos leitos, sendo que em 2006 esse número aumentou para 42,5%. Esses 

números demonstraram uma mudança estrutural que exerce impacto na qualidade do 

atendimento e também na redução dos problemas vivenciados em instituições de grande 

porte, como o isolamento e o abandono. Além disso, o número de macro-hospitais (acima 

de 600 leitos) também foi reduzido. Em 2002, havia sete instituições desse nível, em 2006, 

elas foram reduzidas para cinco e, em 2010, havia apenas uma (Ministério da Saúde, 

2011). 

Segundo a WHO (2001), para que o processo de desinstitucionalização obtenha 

resultados adequados, a redução de leitos hospitalares e a instalação dos serviços 

comunitários precisam ocorrer simultaneamente, de forma bem coordenada e paulatina. No 

entanto, muitos países, inclusive o Brasil, têm enfrentado dificuldades no que se refere à 

coordenação dessas duas dimensões. Com a política de tratamento dos pacientes 

psiquiátricos na comunidade, o número de serviços de saúde mental aumentou 

consideravelmente em todo o país. O estudo desenvolvido por Andreoli et al. (2007) 

aponta que, de 1995 a 2005, os serviços comunitários de saúde mental aumentaram nove 

vezes. As regiões mais pobres dobraram o número de serviços comunitários, mas as 

regiões Sul e Sudeste apresentaram um crescimento muito mais acelerado. Entretanto, 

apesar do crescimento da rede de serviços comunitários, o número de serviços de saúde 

mental existentes ainda é insuficiente para atender a população. Além disso, há uma 

distribuição desigual desses serviços nas diferentes regiões do país (Andreoli, 2007). 

A rede de atenção em saúde mental no Brasil foi definida pela Portaria Nº 3.088, de 

23 de dezembro de 2011. Esta portaria instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAS) 

para o tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos e com necessidades decorrentes 

do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

RAS é constituída pelos seguintes componentes: Atenção Básica em Saúde (Unidade 

Básica de Saúde, Núcleo de Apoio ao Programa de Saúde da Família e Centros de 

Convivência), Atenção Psicossocial Especializada, Atenção de Urgência e Emergência, 

Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar, Estratégias de 

Desinstitucionalização e de Reabilitação Psicossocial. Cada um desses componentes serão 

descritos a seguir. 
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Os cuidados em saúde mental no nível da Atenção Básica em Saúde ocorrem nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada município. Esses serviços devem possuir uma 

equipe multiprofissional que seja responsável por um conjunto de ações de saúde, de 

âmbito individual e coletivo, que abranja a promoção e a proteção da saúde. A Atenção 

Básica também deve possuir equipes para populações em situações específicas como os 

Consultórios na Rua. As equipes dos Consultórios de Rua são constituídas por 

profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a 

população em situação de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde 

(Portaria 3.088, 2011). 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é um componente do nível da 

Atenção Básica em Saúde. A Portaria 154/08 do Ministério da Saúde recomendou a 

inclusão de profissionais de saúde mental nas equipes do NASF. Os NASF são 

considerados equipamentos de alta potencialidade que buscam garantir a articulação entre 

as Equipes de Saúde da Família e as equipes de saúde mental dos municípios. O NASF é 

constituído por profissionais de saúde de diferentes áreas de formação, que atuam de 

maneira integrada diretamente no apoio matricial (Portaria 3.088, 2011). Trata-se de uma 

estratégia em processo de implantação e que ainda precisa ser monitorada. Até dezembro 

de 2010, havia 1.288 equipes do NASF em funcionamento no país. Dos 7.634 

trabalhadores, 31% pertenciam ao campo da saúde mental (Ministério da Saúde, 2011). 

Os Centros de Convivência e Cultura constituem um terceiro componente da 

Atenção Básica em Saúde. Esses serviços oferecem espaços de sociabilidade, produção 

artística, geração de renda, sustentação das diferenças e intervenção na cidade para pessoas 

com transtornos psiquiátricos visando à sua inclusão social. Esses serviços trabalham em 

colaboração com os CAPS e outros serviços de saúde mental (Portaria 3.088, 2011). Um 

levantamento realizado em 2007 registrou 51 Centros de Convivência em funcionamento: 

nove estavam em construção e 20 em projeto. Desses Centros, 19 encontram-se em São 

Paulo, nove em Belo horizonte e sete em Campinas (Ministério da Saúde, 2010). 

Os cuidados no nível da Atenção Psicossocial Especializada ocorrem nos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS). Os CAPS são serviços complementares, comunitários e 

abertos, que oferecem tratamento às pessoas com transtornos psiquiátricos graves e 

persistentes, realizam acompanhamento clínico e desenvolvem intervenções para a 

reinserção social dos pacientes. Esses serviços tiveram um papel importante no processo de 

desinstitucionalização no Brasil, pois mostraram a possibilidade de reformular a assistência 

em saúde mental. É esperado que os CAPS funcionem como articuladores de uma rede em 
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um determinado território, mobilizando pessoas e instituições com o objetivo de produzir 

um cuidado pautado na autonomia e na reinserção social dos pacientes e das suas famílias. 

Esses serviços começaram a surgir a partir de 1980, mas somente em 2002 passaram a 

receber financiamento específico do Ministério da Saúde, o que promoveu a expansão da 

rede (Delgado et al., 2007). Os CAPS possuem diferentes tipos, de acordo com o seu porte, 

pela capacidade de atendimento e pela clientela atendida. Existem, portanto, os CAPS dos 

tipos I, II e III e ainda os CAPSi e os CAPSad (Delgado et al., 2007). 

Os CAPS do tipo I são serviços de menor porte, normalmente situados em 

municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes. Funcionam durante os cinco dias 

úteis da semana, com capacidade de atendimento para aproximadamente 240 pessoas por 

mês. Possuem uma equipe mínima de nove profissionais, com escolaridade entre os níveis 

médio e superior. Sua clientela é formada por adultos com transtornos psiquiátricos graves 

e persistentes e pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas 

(Delgado et al., 2007). O Ministério da Saúde (2010) registrou 725 CAPS I no país, com 

destaque para as regiões Nordeste, com 334 unidades, e Sudeste, com 164 unidades. 

Os CAPS do tipo II possuem as mesmas atribuições, tipo de clientela e 

funcionamento do CAPS do tipo I. Porém, esses serviços atendem a municípios com 

população entre 50 e 200 mil habitantes, sendo, portanto, serviços de médio porte. A 

equipe mínima é de 12 profissionais, entre os níveis médio e superior, e a capacidade de 

atendimento desse tipo de serviço é de aproximadamente 360 adultos com transtornos 

psiquiátricos graves e persistentes por mês (Delgado et al., 2007). Segundo dados do 

Ministério da Saúde (2010), até junho de 2010 havia 406 CAPS II no Brasil, com maior 

número nas regiões Sudeste (165) e Nordeste (120). 

Os CAPS do tipo III são os serviços de maior porte no que se refere à rede de 

serviços comunitários. Esses serviços foram estruturados para dar cobertura a cidades com 

mais de 200 mil habitantes, estando localizados nas grandes cidades brasileiras. Os CAPS 

III são serviços de alta complexidade porque funcionam 24 horas por dia durante todos os 

dias da semana e nos feriados. Podem ter até cinco leitos e realizar, se necessário, 

internações curtas, de algumas horas a, no máximo, sete dias. A equipe mínima desses 

serviços é de 16 profissionais, entre os níveis médio e superior, além de equipe noturna e 

de final de semana. Os CAPS III possuem capacidade para atender até a 450 pessoas por 

mês (Delgado et al., 2007). Atualmente, segundo o Ministério da Saúde (2010), existem 46 

CAPS III no Brasil, com maior número nas regiões Sudeste (27) e Nordeste (13). 
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Os CAPSi são serviços especializados para atender a crianças e adolescentes com 

transtornos psiquiátricos em municípios com mais de 200 mil habitantes. A equipe mínima 

desses serviços é composta de 11 profissionais de níveis médio e superior. O 

funcionamento ocorre durante os cinco dias úteis da semana e a capacidade média de 

atendimento desse tipo de serviço é de aproximadamente 180 pessoas por mês (Delgado et 

al., 2007). De acordo com o documento do Ministério da Saúde (2010), havia 122 unidades 

de CAPSi no Brasil, sendo a maioria nas regiões Sudeste (53) e Nordeste (34). 

Os CAPSad são serviços destinados ao atendimento de pessoas com problemas com 

o abuso de álcool ou outras drogas. Esses CAPS têm uma equipe mínima de 13 

profissionais dos níveis médio e superior, funcionam durante os cinco dias úteis da semana 

e possuem capacidade para atender a cerca de 240 pessoas por mês. Esses serviços estão 

previstos para dar cobertura aos municípios com mais de 200 mil habitantes ou em locais 

que apresentam maior necessidade desse tipo de serviço em função das suas demandas de 

saúde mental (Delgado et al., 2007). Foram registrados 242 CAPSad no Brasil até 2010, 

sendo a maior concentração nas regiões Sudeste, com 96 unidades, e Nordeste, com 70 

unidades (Ministério da Saúde, 2010). 

No que se refere aos cuidados em saúde mental no nível da Atenção de Urgência e 

Emergência encontram-se as bases do Sistema de Atendimento Médico de Urgência 

(SAMU 192), a Sala de Estabilização, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 

horas), as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro e as Unidades Básicas 

de Saúde que são responsáveis, em seu território de atuação, pelo colhimento, classificação 

de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.  

Os CAPS atuam nas situações de emergência que necessitem de internação ou de serviços 

residenciais de caráter transitório. 

Os cuidados no nível da Atenção Residencial de Caráter Transitório ocorrem nas 

Unidades de Acolhimento que oferecem cuidados contínuos de saúde para pessoas com 

problemas decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, que 

apresentem acentuada vulnerabilidade social ou familiar e que necessitam de 

acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório. As Unidades de 

Acolhimento de funcionamento de 24hs em ambiente residencial. O tempo de permanência 

nessas unidades é de até 6 meses e esse período é definido pela equipe do CAPS de 

referência que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico para o paciente. As 

Unidades de Acolhimento estão organizadas nas seguintes modalidades de Unidade de 
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Acolhimento Adulto, destinados a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras Drogas, 

Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, destinadas a adolescentes e jovens (de doze até 

dezoito anos completos) e as Comunidades  Terapêuticas que são serviços de saúde 

destinado a oferecer cuidados contínuos de saúde, de caráter  residencial transitório por até 

09 meses para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas. As Comunidades Terapêuticas funcionam de forma articulada com 

a atenção básica e com o CAPS que é responsável pela indicação do acolhimento, pelo 

acompanhamento especializado durante este período, pelo planejamento da saída e pelo 

seguimento do cuidado, além de participar da articulação  intersetorial para promover a 

reinserção do usuário na comunidade. 

No nível da Atenção Hospitalar em saúde mental os cuidados devem ocorrer nas 

enfermarias especializadas dos hospitais gerais. A assistência oferecida deve estar 

articulada com o Projeto Terapêutico Individual desenvolvido pelo serviço de referência do 

paciente e a internação deve ser de curta duração até a estabilidade clínica. O acesso aos 

leitos neste nas enfermarias deve ser regulado com base em critérios clínicos e de gestão 

por intermédio do CAPS de referência. Se o paciente acessar a rede diretamente na 

enfermaria do hospital geral, deve ser providenciada a sua vinculação e referência a um 

CAPS. A equipe que atua em enfermaria especializada em saúde mental de Hospital Geral 

deve ter garantida composição multidisciplinar e modo de funcionamento interdisciplinar. 

No nível das Estratégias de Desinstitucionalização estão inseridos os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT) e o Programa de Volta para Casa. Os SRT são os pontos 

de atenção desse componente. Os SRT constituem uma alternativa de moradia para pessoas 

egressas ou não dos hospitais psiquiátricos e que não possuem familiares ou suporte social 

adequado na comunidade. Esses serviços caracterizam-se por oferecer casas localizadas na 

comunidade com o objetivo de responder às necessidades de moradia de pessoas com 

transtornos psiquiátricos graves. O número de moradores pode variar de um a oito 

indivíduos que deverão contar com suporte profissional do coordenador da moradia. Os 

moradores contam também com o acompanhamento dos profissionais da equipe 

interdisciplinar do CAPS de referência ou da equipe da atenção básica. Os SRT devem 

buscar a inserção dos pacientes na rede de serviços, nas organizações e nas relações sociais 

da comunidade, realizando um processo de reabilitação que deverá buscar a progressiva 

inclusão social do morador. A cobertura desse tipo de serviço no Brasil ainda é baixa 

devido a uma série de problemas: mecanismos insuficientes de financiamento, baixa 

articulação entre o programa de SRT e a política habitacional dos estados e do país e as 
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resistências locais ao processo de reintegração social e familiar de pacientes de longa 

permanência. Até maio de 2010, foram registradas 152 SRT em fase de implantação e 564 

em funcionamento, com 3.032 moradores atendidos (Ministério da Saúde, 2010).  

O Programa de Volta para Casa foi criado pela Lei Federal 10.708/03, instituiu o 

auxílio-reabilitação para egressos de longas internações psiquiátricas. O Programa concede 

um auxílio financeiro aos pacientes com transtornos psiquiátricos graves e persistentes 

com o objetivo de contribuir para o seu processo de reinserção social. O benefício no valor 

de 320 reais é concedido por um ano, podendo ser renovado (Ministério da Saúde, 2011; 

Delgado et al., 2007). O Seminário Nacional do Programa de Volta para Casa, realizado 

em 2007, teve como objetivo avaliar as dificuldades e avanços do Programa. As 

conclusões foram que, apesar dos avanços alcançados nos últimos anos, o número de 

beneficiários do Programa de Volta para Casa ainda é muito baixo. Apenas um terço do 

número estimado de pessoas internadas com longa permanência hospitalar no Brasil 

recebeu o benefício (Ministério da Saúde, 2011). Um dos maiores problemas está 

relacionado à falta de documentação dos pacientes, o que impede o cadastramento no 

Programa e o crescimento em ritmo insuficiente das residências terapêuticas para acolher 

os pacientes egressos (Ministério da Saúde, 2011). 

O último componente da RAS se refere às estratégias de Reabilitação Psicossocial. 

Trata-se de iniciativas de geração de trabalho e renda e empreendimentos 

solidários/cooperativas sociais que devem se articular sistematicamente às redes de saúde e 

de economia solidária no território para garantir a melhoria das condições concretas de 

vida, ampliação da autonomia, contratualidade e inclusão social de usuários da rede e seus 

familiares. 

Segundo Kohn, Mello e Mello (2007), os estudos envolvendo a Atenção Básica 

mostraram resultados consistentes, indicando alta prevalência de transtornos mentais 

menores na população, mas um número pequeno de pacientes identificados e tratados 

adequadamente. A prevalência dos transtornos mentais menores na população brasileira 

identificados com escalas de rastreamento variava entre 20 e 35% e, apesar de frequentes, 

os clínicos identificaram apenas cerca de 36%, dos quais 45% não recebiam tratamento 

(Kohn et al., 2007). Portanto, o cuidado em saúde mental na atenção primária é essencial. 

O Brasil possui uma política nacional de saúde mental, serviços de base 

comunitária e uma legislação para a proteção das pessoas com transtornos psiquiátricos. 

Além disso, existem políticas públicas para o tratamento dos problemas relacionados ao 

uso de álcool e outras drogas. A saúde mental no Brasil conta com 2,5% do orçamento da 



37 

 

saúde e esse valor é superior ao que é investido pelos países da América Latina, porém 

inferior a países com Estados Unidos e Canadá, que investem 6% e 11%, respectivamente, 

na saúde mental (Kohn et al., 2007).  

A Reforma Psiquiátrica brasileira atingiu o seu objetivo, que foi modificar o 

paradigma de cuidados em saúde mental por meio da redução dos leitos psiquiátricos e 

implantação dos serviços comunitários (Delgado et al., 2007). No entanto, uma análise 

mais crítica revela que o fechamento dos hospitais psiquiátricos levou a uma diminuição de 

investimentos no campo da saúde mental. Segundo Andreoli et al. (2007), os recursos 

poupados com o fechamento das instituições asilares não foram repassados aos serviços 

comunitários, que, por isso, não cresceram em número suficiente e com infraestrutura 

adequada. Para o mesmo autor, esses dados alertam para o fato de que a política de 

desinstitucionalização psiquiátrica no Brasil se converteu em mais uma estratégia de 

contenção de custos do que em uma verdadeira política pública de saúde. O 

subfinanciamento em saúde mental contribui para uma baixa qualidade dos serviços e gera 

consequências negativas para os pacientes, seus familiares e as equipes profissionais 

(Andreoli et al., 2007). 

 

Avaliação dos serviços de saúde 

 

A qualidade dos serviços de saúde e de saúde mental está relacionada à realização 

de procedimentos avaliativos que contribuam ativamente para a melhoria da assistência 

prestada (Contandriopoulos, 2006; WHO, 2001). Entender o conceito de avaliação, bem 

como os seus principais objetivos é fundamental para compreender a importância deste 

tipo de procedimento na manutenção da qualidade dos serviços de saúde. De acordo com 

Contandriopoulos et al. (1997), avaliar significa “realizar um julgamento de valor a 

respeito de uma intervenção ou programa ou sobre qualquer um de seus componentes, com 

o objetivo de auxiliar na tomada de decisão”. Os administradores dos programas públicos 

se defrontam com a necessidade de distribuir equitativamente os recursos para a 

população, com a melhor qualidade e com controle adequado de custos, necessitando, para 

isso, de dados sólidos e confiáveis para o processo decisório. As avaliações dos serviços de 

saúde com rigor metodológico constituem o meio mais adequado para produzir tais 

informações (Contandriopoulos, 2006; WHO, 2001). 
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Nesse sentido, Contandriopoulos et al. (1997) destacaram que a avaliação dos 

programas públicos pode ser realizada por meio de avaliações normativas ou de pesquisas 

avaliativas. A avaliação normativa é geralmente realizada por órgãos ligados ao Estado ou 

pelos administradores e gerentes do cotidiano dos serviços, tendo como objetivo verificar 

se o programa ou serviço funciona de acordo com os critérios e normas estabelecidos. As 

avaliações normativas se baseiam no princípio de que existe uma relação significativa entre 

o respeito aos critérios e os resultados atingidos pelo programa. Trata-se, portanto, de uma 

avaliação de caráter mais administrativo do que científico.  

Por outro lado, a pesquisa avaliativa utiliza procedimentos científicos para avaliar 

os resultados alcançados pelos programas e obter julgamentos mais precisos sobre os 

mesmos. Essas pesquisas são conduzidas por pesquisadores que se preocupam com 

produção de dados confiáveis para auxiliar no processo decisório e também com produção 

de conhecimentos no campo da avaliação de programas (Contandriopoulos et al., 1997). 

A pesquisa avaliativa inclui seis tipos de análises sobre os programas ou serviços de 

saúde: análise estratégica, análise de intervenção, análise da produtividade, análise de 

resultados, análise de rendimentos e análise de implantação. A análise estratégica analisa 

as prioridades dos problemas apresentados pela comunidade identificando os aspectos mais 

importantes a serem tratados. A análise de intervenção verifica se os objetivos da 

intervenção foram compatíveis com os métodos utilizados para tal. A análise de 

produtividade está relacionada com a forma como os recursos são usados na produção dos 

serviços. Nesse caso, surgem duas questões: seria possível produzir mais serviços com os 

mesmos recursos e seria possível produzir a mesma quantidade de serviços com menos 

recursos? A análise de resultados estuda os efeitos dos serviços exercem sobre os estados 

de saúde dos indivíduos determinando a sua eficácia em melhorar o estado de saúde. A 

análise de rendimentos avalia a relação entre os aspectos econômicos e os resultados 

alcançados pelos serviços comparando os custos e os benefícios. A análise de implantação 

verifica a influência da variação no grau de implantação de uma determinada intervenção e 

sua influência sobre os resultados obtidos (Contandriopoulos et al., 1997). 

Todas essas análises têm por objetivo avaliar a qualidade dos programas e serviços 

de saúde. Para isso, as avaliações precisam ocorrer de forma periódica e sistemática, a fim 

de acompanhar o desenvolvimento dos serviços (WHO, 2001). Segundo Contandriopoulos 

(2006), a avaliação precisa ser institucionalizada, isto é, se tornar uma parte fundamental 

da rotina dos serviços. Todas as decisões seriam embasadas em evidências comprovadas 

(Evidence Base Decision Making – EBDM), construindo, assim, uma verdadeira cultura de 
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avaliação. Contudo, é preciso que essa prática tenha a capacidade de produzir julgamentos 

verdadeiramente úteis, contribuindo para auxiliar os gestores no processo decisório de 

aperfeiçoamento dos serviços de saúde. Os resultados das avaliações serão considerados 

pelos gestores quanto maiores forem sua pertinência, fundamentação teórica e 

credibilidade (Contandriopoulos, 2006). 

A pertinência da avaliação está relacionada à sua capacidade de fornecer soluções 

para os problemas vivenciados pelos gestores do sistema. Quanto mais pertinente a 

avaliação se mostrar, maiores serão as chances de institucionalização desse procedimento. 

À medida que os indivíduos envolvidos nos programas e serviços de saúde acreditarem que 

uma melhora no desempenho do serviço está relacionada a uma melhora dos resultados 

que, por sua vez, dependem da existência de informações confiáveis, mais valorizada será 

a avaliação como um componente institucional. Além disso, para que a avaliação resulte 

em mudanças para melhorar os serviços, é preciso que todos os integrantes dos serviços se 

mobilizem para tal e demandem por informações provenientes das avaliações 

(Contandriopoulos, 2006). 

No entanto, o campo da avaliação dos sistemas de saúde é bastante complexo 

devido à diversidade de atores e interesses envolvidos. Para Contandriopoulos (2006), os 

profissionais de saúde, os gestores e o Estado, entre outros, podem concordar no que se 

refere à importância da avaliação, mas podem divergir sobre a maneira pela qual ela deve 

ser realizada. Isso significa que cada instância decisória possui a sua própria 

fundamentação teórica, ou seja, a capacidade de explicar como a avaliação poderá 

contribuir para melhorar o processo de tomada de decisão. As instâncias decisórias 

possuem expectativas diferentes entre si, o que pode dificultar a escolha do melhor método 

de avaliação a ser implantado. 

A credibilidade das avaliações pode ser entendida como o valor científico atribuído 

pelas instâncias de decisão à avaliação em si mesma. A credibilidade está relacionada à 

qualidade do processo de investigação, à qualidade do processo de execução da avaliação e 

à qualidade das informações produzidas. A credibilidade será maior, quanto mais for aceita 

por diferentes atores dos serviços de saúde. Quando as avaliações conseguem reunir os 

pontos de vista de diferentes atores, aumentam as possibilidades de apresentar para as 

instâncias decisórias informações importantes para um julgamento o mais amplo possível. 

Porém, é necessário que as instâncias de decisão entendam o que foi avaliado, em que 

contexto e de que maneira a avaliação foi conduzida. Os gestores dos programas precisam 
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estar cientes da consistência dos resultados para saber decidir sobre a sua aplicação diante 

dos problemas enfrentados (Contandriopoulos, 2006). 

No campo da avaliação da qualidade dos serviços de saúde, Donabedian (1990) é 

considerado como um autor clássico e tradicional que destacou as sete dimensões que 

compõem a qualidade dos serviços, a saber: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade. Esses conceitos serão descritos a seguir.  

A eficácia pode ser compreendida como o melhor que pode ser obtido em um 

serviço de saúde em relação à saúde e bem-estar dos pacientes sob as condições mais 

favoráveis de avaliação. A estratégia de avaliação da eficácia dos serviços é estabelecida 

por estudos que empregam os delineamentos verdadeiramente experimentais com 

distribuição aleatória dos sujeitos no grupo experimental e no grupo controle, que definem 

o limite superior do que pode ser alcançado pelas intervenções (Donabedian, 1990). Esse 

tipo de metodologia de avaliação coincide com a pesquisa de impacto descrita por Smith 

(2004), segundo a qual é possível identificar, se de fato, foi a intervenção, e não outros 

fatores, que causou os efeitos observados.  

A efetividade de um serviço está relacionada à capacidade da assistência em 

produzir uma melhora na saúde avaliada nas condições cotidianas do serviço. Os estudos 

de efetividade utilizam uma metodologia diferente dos estudos de eficácia, ou seja, os 

delineamentos empregados são quase-experimentais ou pré-experimentais, o que pode 

levar a avaliações imperfeitas, pois em alguns delineamentos não são utilizados os grupos 

de controle (sem o tratamento) para servir de comparação ao grupo experimental 

(submetido ao tratamento). Esse tipo de avaliação coincide com as pesquisas de resultado 

descritas por Smith (2004).   

A eficiência pode ser compreendida como uma melhora na saúde com o menor 

custo. Se duas estratégias de cuidados são igualmente eficazes ou efetivas, aquela que 

apresenta menor custo é considerada a mais eficiente. Isso não significa preterir 

melhoramentos possíveis na saúde em função da economia, mas em conseguir os melhores 

resultados ao menor custo. No entanto, é preciso estar ciente de que algumas melhoras 

pequenas na saúde podem não compensar por apresentarem custos desproporcionais. Essa 

questão leva a uma discussão sobre o quarto pilar da qualidade, a otimização. A otimização 

se refere ao equilíbrio alcançado pelos serviços em relação aos custos e benefícios do 

cuidado oferecido (Donabedian, 1990). 

O quinto pilar da qualidade se refere à aceitabilidade, que pode ser entendida como 

a adequação dos cuidados oferecidos pelos serviços aos desejos e valores dos pacientes e 
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de seus familiares. Os pacientes possuem expectativas sobre os efeitos dos tratamentos em 

suas vidas e sobre a forma como esses efeitos devem ser obtidos. Portanto, aceitabilidade 

está relacionada a uma avaliação subjetiva por parte dos pacientes no que se refere à 

acessibilidade ao tratamento, à relação paciente-profissional e às preferências do paciente 

em relação à efetividade do cuidado e em relação ao seu custo. A acessibilidade se refere à 

capacidade de obter cuidados de maneira fácil e sempre que precisar. Portanto, é 

necessário que o cuidado esteja sempre disponível. Uma boa relação paciente-profissional 

é importante para a satisfação do paciente. Além disso, contribui para a efetividade dos 

serviços assegurando a adesão do paciente ao tratamento. Entre os atributos de uma boa 

relação paciente-profissional, está a habilidade do profissional em adaptar o método às 

expectativas e demandas do paciente, os benefícios mútuos tanto para o profissional quanto 

para o paciente, a estabilidade na relação paciente-profissional, a maior igualdade na 

relação, a maior participação do paciente no conhecimento do seu caso e na tomada de 

decisão sobre o seu tratamento e a manutenção de uma relação terapêutica de 

encorajamento sem dependência. A aceitabilidade envolve, ainda, um local conveniente, 

confortável e agradável. As preferências do paciente em relação à efetividade do cuidado 

devem ser avaliadas, pois elas podem ser diferentes em relação às preferências dos 

profissionais responsáveis pelo cuidado. O curso da ação que um paciente considera 

melhor em qualidade pode diferir daquele escolhido por outro paciente e ambos podem ser 

diferentes daquilo que o terapeuta julga ser o mais adequado (Donabedian, 1990). 

A legitimidade se refere à aceitabilidade dos cuidados pela comunidade ou pela 

sociedade em geral. No entanto, há uma diferença entre o plano individual e o plano 

coletivo que deve ser considerada. Alguns recursos podem ser viáveis para o indivíduo e 

inviáveis para a sociedade, enquanto outros podem ser viáveis para a sociedade e inviáveis 

para o indivíduo. Normalmente, as questões envolvendo a viabilidade dos serviços estão 

relacionadas ao financiamento social dos cuidados. Na medida em que parte ou todos os 

custos e tratamentos são financiados por terceiros, o nível de cuidado que um indivíduo 

gostaria de ter excederá àquilo que a sociedade se sente capaz de financiar. Por essas 

razões, o que a sociedade considera como qualidade pode não ser classificada da mesma 

maneira no nível individual (Donabedian, 1990). 

A equidade se refere ao princípio que determina a justa distribuição de cuidados e 

benefícios em saúde entre os indivíduos de uma população. No entanto, a distribuição 

igualitária de acesso e de qualidade dos serviços de saúde é uma questão de política social. 
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As intervenções com maior alcance em equidade podem não ser exatamente aquelas que 

geram os melhores resultados na saúde ao menor custo (Donabedian, 1990). 

Além dos sete pilares da qualidade descritos por Donabedian (1990), esse mesmo 

autor desenvolveu uma classificação que permite realizar a avaliação dos serviços de saúde 

em três níveis, isto é, os níveis da estrutura, do processo e dos resultados. Cada um desses 

níveis será descrito a seguir. 

O nível da estrutura corresponde aos recursos disponíveis como as condições de 

funcionamento do sistema e os recursos humanos, físicos e monetários, bem como as 

políticas públicas de saúde. O nível dos processos está relacionado às atividades de 

diagnóstico, terapêuticas e preventivas, os padrões de utilização dos serviços, a 

continuidade dos cuidados e a integração e coordenação dos serviços de saúde. O nível dos 

resultados está relacionado aos efeitos que as intervenções e tratamentos geram na saúde e 

na vida dos pacientes. Nesse nível, é importante verificar se as mudanças são percebidas 

pelos pacientes, o grau de satisfação produzido, o tipo de impacto exercido na qualidade de 

vida e, principalmente, se as necessidades dos pacientes são atendidas. Esses níveis estão 

interligados e devem ser compreendidos como aspectos diferentes de um sistema de saúde 

amplo e dinâmico (Kustner, Garcia & González, 2002).  

Para cada um dos níveis da classificação descritos, há indicadores e instrumentos 

disponíveis para a realização de avaliações. A avaliação dos resultados é realizada por 

meio de medidas subjetivas e objetivas que necessitam ser confiáveis (Kustner et al., 

2002). Dentre as medidas subjetivas, a satisfação é considerada como um indicador de 

qualidade da assistência. Para que a avaliação da satisfação tenha credibilidade, é preciso 

que alguns requisitos sejam preenchidos, como as qualidades psicométricas de validade e 

de fidedignidade dos instrumentos de medida (Ruggeri, 1994). Nos últimos anos, foram 

observados progressos no que se refere ao desenvolvimento e padronização de 

instrumentos de medida para a avaliação dos resultados em saúde mental, incluindo as 

medidas de satisfação. Instrumentos que avaliam a satisfação, a qualidade de vida, o 

funcionamento global e a sobrecarga, entre outros indicadores, têm sido traduzidos e 

adaptados para muitos países. Além disso, a preocupação com a validade e a fidedignidade 

dos instrumentos também tem recebido bastante atenção (Kustner et al., 2002). Seguem a 

conceituação da satisfação, a avaliação da satisfação nos serviços de saúde e os estudos 

que utilizaram a satisfação como uma medida de resultado. 
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A avaliação da satisfação como uma medida de resultado 

Conceituação da satisfação  

 

Segundo Ruggeri (1994), apesar da importância da medida de satisfação na 

avaliação dos serviços de saúde e da ampla utilização desta medida em pesquisas 

avaliativas, pouca atenção tem sido empreendida para a construção de uma definição clara 

e operacional deste construto. Este fato gerou algumas reservas sobre a utilização da 

satisfação na avaliação dos serviços. As pesquisas de satisfação foram criticadas com o 

argumento de que o construto possui pouca teoria para embasar a escolha de variáveis e de 

hipóteses a serem testadas. Outra crítica se refere ao fato de que não é fácil encontrar uma 

definição clara do termo, que por ser uma medida subjetiva, se trata de algo difícil de 

conceitualizar (Ruggeri, 1994). Para Ware, Snyder, Wright e Davies (1983), a satisfação 

pode ser definida de maneiras diferentes pelos indivíduos em razão de variações no 

contexto cultural e nas experiências de vida. A questão da subjetividade, portanto, limita a 

formulação de uma definição generalizável e dificulta o avanço do conhecimento científico 

na área (Ruggeri, 1994). No entanto, segundo Silva (2014), a partir do momento em que a 

avaliação da satisfação recebeu reconhecimento como um elemento importante para a 

melhoria dos serviços de saúde, os pesquisadores se esforçaram para construírem modelos 

conceituais mais consistentes. 

Os modelos teóricos que abordam a satisfação não são numerosos: Teoria da 

Discrepância, Teoria da Atitude, Teoria da Equidade, Teoria da Realização e Teoria das 

Expectativas (Ware et., al 1983; Esperidião & Trad, 2006). Entre eles, a Abordagem da 

Expectativa tem sido a mais utilizada. Segundo esse modelo, os indivíduos procuram 

assistência por uma série de razões, e seus julgamentos podem estar relacionados não 

somente com a natureza da intervenção recebida, mas com o processo de se tornar cliente 

(Pascoe, 1983; Ruggeri, 1994). Na Abordagem da Expectativa, a satisfação é 

compreendida em uma perspectiva emocional e cognitiva determinada pela comparação 

entre as expectativas subjetivas do paciente e as experiências concretas com o serviço 

(Ruggeri, 1994). Essa abordagem possui três modelos básicos: o Modelo do Contraste, o 

Modelo da Assimilação e o Modelo da Assimilação/Contraste, que serão descritos a seguir. 

No Modelo do Contraste, ocorre uma ampliação das discrepâncias entre as 

expectativas subjetivas do sujeito em relação às suas experiências objetivas. Se a qualidade 

das experiências objetivas do paciente com os serviços de saúde for mais elevada do que as 
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suas expectativas subjetivas, o desempenho do serviço será classificado como satisfatório. 

Porém, se as experiências objetivas estiverem abaixo das expectativas subjetivas do 

paciente, o desempenho será classificado como insatisfatório (Ruggeri, 1994). 

No Modelo da Assimilação, quando as experiências objetivas dos usuários 

estiverem abaixo das suas expectativas subjetivas, não ocorrerá insatisfação, porque as 

percepções do desempenho do serviço serão assimiladas para igualarem-se às expectativas 

mais elevadas. Esta discrepância entre a realidade do serviço e o que era esperado pelos 

usuários não resultará em insatisfação porque as percepções de desempenho serão 

assimiladas para combinar com expectativas mais elevadas. Este processo é denominado 

de assimilação (Ruggeri, 1994). 

O Modelo da Assimilação/Contraste é uma combinação dos dois modelos 

anteriores. Nesse modelo, pressupõe-se que, quando ocorrer uma ligeira ambiguidade entre 

a experiência objetiva e a expectativa subjetiva, ocorrerá uma assimilação e o paciente 

apresentará satisfação com o serviço. Por outro lado, quando houver discrepância mais 

acentuada entre a experiência objetiva e a expectativa subjetiva, haverá um contraste e o 

paciente apresentará insatisfação com o serviço de saúde (Ruggeri, 1994). 

Segundo Silva (2014), apesar dos problemas relativos à definição do conceito de 

satisfação, os pesquisadores concordam no fato de que se trata de um construto 

multidimensional. Para Holcomb, Parker, Leong, Thiele e Higdon (1998), os usuários dos 

serviços podem manifestar graus de satisfação diferenciados em relação aos componentes 

dos serviços. Um paciente pode, por exemplo, estar muito satisfeito com os resultados do 

seu tratamento, pode estar “mais ou menos” satisfeito em relação à discussão realizada 

sobre o seu caso e insatisfeito em relação ao conforto e a infraestrutura da unidade de 

saúde. Os instrumentos multidimensionais conseguem captar essas diferenças no grau de 

satisfação, demonstrando com maior clareza as dimensões que mais precisam de 

melhorias.    

 

Avaliação da satisfação com os serviços de saúde 

 

Segundo Ruggeri (1994) alcançar e produzir saúde e satisfação dos pacientes pode 

ser considerado como um componente final da qualidade do cuidado. Além disso, a 

qualidade do cuidado pode ser compreendida como qualidade de vida e a satisfação com o 

cuidado como um elemento primordial da satisfação com a vida (Locker & Dunt, 1978). 

Portanto, a avaliação da satisfação dos pacientes e seus familiares com os serviços de 
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saúde constituem uma importante medida de resultado e de qualidade da assistência em 

saúde. Segundo Ruggeri (1994), a avaliação da satisfação pode assumir posições 

diferentes, isto é, ora como variável dependente, ora como variável independente. 

Na posição de variável dependente, a satisfação tem sido considerada como 

resultado de vários fatores, como as expectativas dos pacientes e familiares com os 

serviços de saúde, as suas atitudes em relação à vida, a autoestima, o comportamento do 

paciente diante da doença e a sua experiência anterior com os sistemas de assistência. 

Como variável independente, a satisfação influencia, principalmente, os comportamentos 

dos pacientes como, por exemplo, o comportamento de procura de cuidado, o 

comportamento de adesão ao tratamento e o comportamento reativo em relação ao 

tratamento recebido nos serviços de saúde. O comportamento de procura de cuidado ocorre 

quando o paciente procura por ajuda em um momento de crise e se ele aumenta o número 

de consultas em momentos críticos. O comportamento de adesão se refere à capacidade do 

paciente em aceitar e se engajar em todas as recomendações que lhe são indicadas, como 

aderir à medicação, comparecer às consultas regularmente e prosseguir com o tratamento 

de maneira adequada. O comportamento reativo se refere às ações por parte do paciente 

para expressar a sua satisfação ou insatisfação como serviços, como recomendar ou não um 

determinado serviço, trocar de serviço e registrar queixas contra o mesmo. Alguns estudos 

apontaram que os escores mais baixos de satisfação são preditores significativos da troca 

de profissional de referência ou da troca de serviço ou do plano de saúde. Além disso, foi 

observado que alterações relativamente pequenas nos escores de satisfação têm 

consequências notáveis para o comportamento dos pacientes (Ruggeri, 1994). 

A satisfação é considerada como um indicador de qualidade e de resultado muito 

importante na avaliação dos serviços de saúde. As informações obtidas com as pesquisas 

avaliativas que focam a satisfação produzem informações que permitem promover a 

reorganização da assistência em saúde, melhorar a qualidade dos tratamentos e 

intervenções e contribuir com a qualidade de vida daqueles que utilizam os serviços. No 

entanto, as contribuições da avaliação da satisfação foram subutilizadas por muito tempo 

devido a uma série de razões. A primeira razão está relacionada à falta de um conceito 

preciso da satisfação, ou seja, o construto tem sido definido de uma maneira muito geral, 

que não fornece diretrizes para a sua compreensão e aplicação. Além disso, ao realizar uma 

avaliação, o indivíduo pode se prender mais à forma como o serviço é oferecido do que aos 

resultados efetivamente alcançados. A falta de um padrão de comparação constitui um 

problema no que se refere à avaliação da satisfação, pois muitos pacientes e familiares 
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podem se declarar satisfeitos com um determinado serviço por não conhecerem outro 

serviço diferente. Nesse caso, a medida de satisfação será considerada como imprecisa, 

pois não é representativa da realidade (Ruggeri, 1994). 

Outro problema que as pesquisas avaliativas enfrentam se referem às medidas 

reativas. O fato de solicitar aos pacientes e familiares uma avaliação sobre os serviços 

oferecidos com a valorização da sua opinião pode gerar, por si só, efeitos positivos. Esses 

efeitos são considerados como falsos-positivos e são classificados como vieses de medida. 

Além disso, ao se declarar satisfeito ou insatisfeito com o serviço, o paciente ou familiar 

pode realizar tal classificação com base no momento em que está vivendo, e não em 

relação ao tratamento que recebe. Pode ocorrer que, em outra ocasião, as respostas desses 

mesmos pacientes e familiares sejam bastante diferentes. Por último, o grau de satisfação 

pode se relacionar mais com o contexto cultural e com as expectativas do paciente do que 

com o tratamento recebido.  

Além das razões citadas, imperou por muito tempo a consideração de que o 

paciente psiquiátrico era incapaz de realizar julgamentos racionais e que as suas 

declarações eram úteis apenas como base para fazer e confirmar o diagnóstico. No entanto, 

na revisão de literatura de Ruggeri (1994) são apresentados os resultados de dois estudos, 

Andrews et al. (1986) e Sheppard (1993), que favorecem a credibilidade do relato dos 

pacientes. Esses estudos demonstraram que os pacientes são bastante sensíveis aos 

elementos verbais e não-verbais do comportamento do terapeuta. O estudo de Sheppard 

(1993) demonstrou a existência de uma correlação entre o grau de satisfação do paciente e 

algumas habilidades interpessoais dos profissionais de saúde. Os pacientes foram capazes 

de discriminar a empatia, a autenticidade e a capacidade de escuta por parte do 

profissional, o que contribui para a sua satisfação com a assistência recebida. Segundo 

Andrews et al. (1986), alguns profissionais questionam a credibilidade da solicitação de 

mudança de terapeuta pelo paciente. No entanto, sua pesquisa em ambulatório de saúde 

mental demonstrou a credibilidade da solicitação dos pacientes, pois aqueles que 

solicitaram essa mudança, em avaliações posteriores, se declararam como satisfeitos. A 

confiabilidade do relato dos pacientes também foi relatada em trabalhos que avaliaram a 

qualidade de vida de pacientes psiquiátricos (Awad & Voruganti, 2000). Os resultados 

demonstraram uma concordância entre os autorrelatos subjetivos dos pacientes, e as 

medidas objetivas obtidas pelos profissionais (Awad & Voruganti, 2000). Portanto, os 

pacientes psiquiátricos possuem a capacidade de fazer discriminações e de reconhecer a 
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qualidade da assistência, e o seu relato de satisfação, insatisfação e qualidade de vida pode 

ser muito útil para os serviços de saúde (Ruggeri, 1994; Awad & Voruganti, 2000).  

No que se refere à avaliação da satisfação, todos os elementos citados alertaram 

para as razões pelas quais a satisfação não foi valorizada apesar de ser um construto muito 

importante para a avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental (Ruggeri, 2010). 

Para uma adequada avaliação da satisfação, todos os seus limites precisam ser 

considerados. A avaliação da satisfação não deve ser substituída pela avaliação das demais 

variáveis indicativas dos resultados dos serviços, como gravidade da sintomatologia, 

número de re-hospitalizações, qualidade de vida e sobrecargas dos familiares e dos 

profissionais. A satisfação deve ser considerada como uma variável complementar, mas 

não suficiente para a avaliação da qualidade e efetividade do cuidado em saúde (Ruggeri, 

1994). 

Os estudos de avaliação da satisfação dos serviços de saúde enfrentam problemas 

metodológicos que comprometem a confiabilidade dos resultados. Na revisão de literatura 

de Ruggeri (1994), a autora realça os aspectos que foram mais frequentemente relatados 

nos estudos. Dentre eles, a taxa de resposta dos pacientes para responder aos questionários 

de avaliação dos serviços se manteve baixa, independente do método utilizado e foram 

registradas altas taxas de recusas de participar de pesquisas avaliativas, comprometendo a 

representatividade da amostra. O maior problema das pesquisas de satisfação é que os 

estudos não conseguem obter uma amostra que seja representativa da população-alvo em 

termos de pacientes satisfeitos e insatisfeitos. Além disso, a realização de entrevistas orais, 

a falta de anonimato durante a coleta de dados e as entrevistas realizadas por membros da 

equipe ou por profissionais contribuem para manter os níveis de satisfação mais elevados. 

As pesquisas apresentaram, também, problemas relacionados aos instrumentos de 

medida, segundo Ruggeri (1994) muitos estudos que avaliaram a satisfação empregaram 

instrumentos com alternativas de respostas dicotômicas satisfeito/insatisfeito. Esse tipo de 

instrumento é inadequado, pois não possui a sensibilidade necessária para avaliar a 

satisfação. Outros estudos utilizaram instrumentos com uma única questão global e não 

consideraram a multidimensionalidade do construto. A partir de 1982, os instrumentos 

multidimensionais se tornaram dominantes, porém foram marcados por uma grande 

heterogeneidade de dimensões. Essa situação demonstra as incertezas sobre a qualidade 

das medidas de satisfação (Ruggeri, 1994). 

Além dos problemas relacionados à estrutura dos instrumentos de medida, as 

propriedades psicométricas dos mesmos também foram negligenciadas. A preocupação 
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com a qualidade dos serviços levanta a necessidade de se terem instrumentos refinados e 

com propriedades psicométricas adequadas. No entanto, no campo da saúde mental, há 

poucos instrumentos válidos e fidedignos para medir a satisfação. Aspectos como validade, 

fidedignidade, aceitabilidade e sensibilidade dos instrumentos quase nunca são 

mencionados. Além disso, podem surgir problemas na aceitabilidade dos instrumentos 

pelos pacientes psiquiátricos devido ao seu baixo nível educacional, suas limitações de 

compreensão e quanto aos próprios sintomas dos transtornos psiquiátricos, como a 

desconfiança e a passividade. Essas questões atentam para a incerteza sobre a possibilidade 

de se medir adequadamente a satisfação. A grande maioria dos estudos de satisfação 

encontra altas porcentagens de pacientes satisfeitos (cerca de 75%), sendo que tal índice 

tem sido encontrado independente do método empregado. Essa taxa alta de satisfação 

constitui um problema metodológico, pois a falta de variabilidade dos dados impede a 

avaliação da correlação da satisfação com outras variáveis. No entanto, segundo Ruggeri 

(1994), o problema das altas taxas de satisfação e da baixa variabilidade está mais 

relacionado a problemas metodológicos na realização das pesquisas do que às 

características do construto em si. Segundo Lebow (como citado em Ruggeri, 1994, p. 

213), nos estudos cujos instrumentos de medida tinham opções de respostas mais variadas, 

a porcentagem daqueles que se classificaram como insatisfeitos subiu de 25 para 49%. 

Além disso, os estudos que garantiram a confidencialidade e o anonimato atingiram graus 

de satisfação diferenciados.  

A confiabilidade não costuma ser mencionada nos estudos de satisfação, sendo que 

quando há menção dessa propriedade psicométrica ela está mais relacionada ao coeficiente 

de consistência interna em detrimento da estabilidade temporal. No entanto, alguns 

esforços foram realizados para suprir essa lacuna conforme os estudos relatados na revisão 

de literatura de Ruggeri (1994). Até essa data, dois estudos haviam avaliado a estabilidade 

temporal por meio da técnica do teste-reteste. Um estudo constatou um percentual de 

acordo teste-reteste em torno de 70%, demonstrando que a satisfação dos pacientes e 

familiares com os serviços é um conceito estável (Ruggeri, 1994).  

Apesar das limitações destacadas, é importante ressaltar que a satisfação é um 

elemento muito importante na avaliação dos serviços de saúde mental. Os esforços para 

refinar e aprimorar essa medida não permaneceram estagnados no decorrer dos anos e 

apresentaram progressos bastante expressivos. A capacidade de julgamento dos pacientes e 

a possibilidade de mensurar a satisfação já não são mais objetos de interrogações. Questões 

metodológicas como estabilidade das opiniões dos pacientes e as medidas reativas na 
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avaliação da satisfação foram esclarecidas. O fato de a satisfação ser determinada pelo 

contexto cultural e pelas expectativas dos pacientes se converteu em uma justificativa para 

análises mais pormenorizadas da satisfação e de seus determinantes. No entanto, os estudos 

sobre a satisfação devem prosseguir a fim de preencherem lacunas ainda existentes e 

produzirem uma compreensão cada vez mais profunda dos aspectos relacionados à 

satisfação e seus determinantes (Ruggeri, 1994; Ruggeri, 2010).  

Alguns estudos relataram diferenças nas perspectivas dos pacientes, dos familiares 

e dos profissionais. Tem sido demonstrado que as perspectivas dos pacientes e dos 

familiares são diferentes em certos aspectos e similares em outros, enquanto a perspectiva 

dos profissionais é bastante diferente dos outros dois grupos (Ruggeri, 1994). Portanto, é 

necessário contemplar a perspectiva de todos os atores envolvidos nos serviços de saúde 

mental, para obter uma avaliação completa desses serviços (Ruggeri, 2010). 

 

Estudos sobre a satisfação com os serviços de saúde mental 

 

A busca realizada nos indexadores de periódicos científicos mostrou que os estudos 

de avaliação da satisfação com os serviços de saúde mental são diversificados no que se 

refere aos atores avaliados (paciente, familiar ou equipe técnica), ao tamanho das amostras 

(de 15 a 1.162 sujeitos) e aos instrumentos de medida utilizados. A WHO (2001), por meio 

do seu Relatório Mundial para Saúde Mental, enfatizou a necessidade de se conduzirem 

pesquisas avaliativas que contemplem a perspectiva de todos os três atores envolvidos nos 

serviços de saúde, porém esse tipo de pesquisa ainda é raro.  

No contexto internacional, foram encontradas apenas duas pesquisas que avaliaram 

simultaneamente a satisfação dos três atores com os serviços comunitários de saúde 

mental. O estudo de Ruggeri, Lasalvia, Dall’agnola e Tansella (1993), teve como objetivo 

avaliar as qualidades psicométricas de um instrumento recém-construído, a Escala Verona 

de Avaliação da Satisfação com o Serviço (VSSS), avaliando a satisfação dos pacientes, 

familiares e profissionais com os serviços de saúde mental comunitários da Itália. O 

trabalho de Lasalvia et al. (2012), comparou a satisfação desses três grupos para identificar 

potenciais áreas de discrepância. No contexto nacional, foi encontrada, apenas uma 

pesquisa que avaliou simultaneamente a satisfação dos pacientes, familiares e profissionais 

com um serviço de saúde mental (Camilo, Bandeira, Leal, & Scalon, 2012). 
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Segundo Perreault, Rousseau, Provencher, Roberts e Milton (2011), a avaliação da 

satisfação dos pacientes e da equipe técnica tem despertado mais interesse do que a 

avaliação da satisfação dos familiares com os serviços de saúde mental. Tal fato pode ser 

comprovado pelo baixo número de publicações que tiveram como foco a avaliação da 

satisfação das famílias (Bandeira, Silva, Camilo & Felício, 2011). No Brasil, segundo 

Rebouças et al. (2008), a avaliação da satisfação da equipe técnica não se desenvolveu na 

mesma proporção que os estudos de avaliação da satisfação dos pacientes. A seguir, serão 

apresentados alguns estudos que avaliaram separadamente a satisfação dos pacientes, dos 

familiares e dos profissionais com os serviços de saúde mental. 

O estudo de Ruggeri et al. (2003) avaliou a satisfação de 404 pacientes com 

esquizofrenia com os serviços de saúde mental de cinco países da Europa (Itália/Verona, 

Espanha/Santander, Dinamarca/Copenhague, Holanda/Amsterdã e Inglaterra/Londres). O 

instrumento de medida utilizado para a avaliação da satisfação foi a escala Verona para 

Avaliação da Satisfação com os Serviços (VSSS). Os resultados mostraram diferenças 

entre os países participantes. O escore global de satisfação e a satisfação com os 

profissionais, com a percepção de eficácia do tratamento e com o tipo de intervenção 

foram mais elevados em Copenhague e mais baixos em Londres. A satisfação com a 

quantidade de informação recebida foi maior nos serviços dinamarqueses (3,69) do que nos 

serviços espanhóis (2,93). A satisfação com o acesso aos serviços de saúde mental foi 

novamente mais elevada em Copenhague (4,19) do que em Santander (3,84) e Verona 

(3,64). No que se refere à satisfação com o envolvimento dos familiares no tratamento dos 

pacientes, os dados de Verona apresentaram os escores mais altos (3,75) ao contrário de 

Londres, que teve o escore mais baixo (2,91). 

O estudo de Benkiron e Hammil (2003) avaliou se a satisfação dos pacientes com 

os serviços de saúde mental estava relacionada com as seguintes características: idade, 

sexo, diagnóstico e duração do transtorno psiquiátrico. Foram entrevistados 120 pacientes 

de um serviço comunitário de saúde mental de North Yorkshire, na Inglaterra. Os 

resultados mostraram que a satisfação com os serviços de saúde mental estava 

significativamente correlacionada à maior idade dos pacientes ao contrário de variáveis 

como sexo, diagnóstico e tempo de duração do transtorno psiquiátrico. No que se refere às 

características dos serviços de saúde mental avaliado a relação com a equipe obteve o 

maior índice de satisfação (88% de pacientes satisfeitos) seguido da facilidade de acesso ao 

serviço (73% de pacientes satisfeitos). 
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O trabalho de Gani et al. (2011) avaliou a satisfação de 246 pacientes com um 

serviço de saúde mental do Paquistão. A avaliação da satisfação com os serviços de saúde 

mental foi realizada por meio do Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8). Os resultados 

mostraram que 72% dos pacientes estavam satisfeitos, 18,7% estavam moderadamente 

satisfeitos e 9,3% estavam insatisfeitos com a assistência recebida. A idade apresentou uma 

associação significativa no que se refere ao grau de satisfação, sendo que os pacientes mais 

idosos se declararam mais satisfeitos com os serviços de saúde mental do que os pacientes 

mais jovens. O sexo e o nível econômico não tiveram influência sobre o grau de satisfação. 

O estudo de Holikatti et al. (2012) avaliou a satisfação de 60 pacientes que faziam 

tratamento psiquiátrico ambulatorial na cidade de Cuttack, na Índia, com diagnósticos de 

transtornos de ansiedade, transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia. 

A satisfação foi avaliada pelo instrumento Patient Satisfaction Questionnaire–18 (PSQ-

18). Os resultados demonstraram que a maioria dos pacientes (57%) estava satisfeito com o 

tratamento recebido nos serviços de saúde mental. Os domínios que apresentaram maior 

grau de satisfação estavam relacionados às habilidades interpessoais dos profissionais 

(71,4%), ao tempo passado com o médico (62,4%) e à acessibilidade em relação aos 

serviços (53,4%). Observou-se que a quantidade de informação sobre o tratamento 

disponibilizado para os pacientes foi um preditor da satisfação. Esse resultado corrobora o 

trabalho de Ruggeri et al. (2003). 

O estudo de Heckert et al. (2006) avaliou o grau de satisfação de 64 pacientes do 

Centro Regional de Referência em Saúde Mental (CRRESAM) da região central de Juiz de 

Fora (MG). O instrumento utilizado foi a escala SATIS-BR. Os resultados mostraram altos 

escores de satisfação dos pacientes com as instalações, com a equipe e com os serviços. Os 

escores mais elevados de satisfação foram em relação aos seguintes itens: sentir-se 

respeitado no atendimento, achar que a equipe havia compreendido bem as suas 

necessidades e julgar que a equipe estava ajudando sempre. Os escores menos elevados 

foram em relação aos itens que avaliaram se os serviços ajudaram a lidar melhor com os 

problemas e a obter o tipo de ajuda de que necessitavam. Nesse estudo, os autores não 

realizaram análise separadamente para cada subescala, e, sim, por itens. 

A pesquisa de Kantorsky et al. (2009) avaliou a satisfação de 1.162 pacientes de 30 

Centros de Atenção Psicossocial nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. O instrumento de medida utilizado para avaliação da satisfação foi a escala SATIS-

BR. O escore global foi de 4,4 indicando satisfação e muita satisfação com os serviços. Foi 

realizada uma análise por itens e por subescalas. Os resultados mostraram escores elevados 
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de satisfação para todos os itens da escala e também para todas as subescalas da SATIS-

BR. Os itens que apresentaram as médias mais elevadas de satisfação foram: ser tratado 

com respeito e com dignidade (4,8) e acesso à informação (4,8). A menor média de 

satisfação se referiu ao item que avalia as condições gerais das instalações do serviço. 

O estudo de Silva, Bandeira, Scalon e Quáglia (2012) avaliou as variáveis 

preditoras da satisfação de 110 pacientes de três serviços de saúde mental do interior de 

Minas Gerais. Os resultados mostraram que a maioria dos pacientes (82,70 a 97,30%) 

relatou estar satisfeita ou muito satisfeita com os serviços. A satisfação foi 

significativamente mais elevada nos itens relacionados à maneira como o paciente foi 

tratado em termos de respeito e de dignidade, se a equipe de profissionais estava ajudando 

com o seu tratamento e o tipo de ajuda oferecida pelo serviço. Os itens que apresentaram o 

menor grau de satisfação estavam relacionados às condições gerais com as instalações dos 

serviços, com a aparência e conforto do serviço e com a discussão realizada entre a equipe 

de profissionais e o paciente sobre o seu caso confirmando dados de Kantorsky et al. 

(2009). 

Os resultados dos estudos nacionais e internacionais sobre a avaliação da satisfação 

dos pacientes convergem no que se refere à importância de a equipe realizar discussões 

com o paciente sobre o seu caso e disponibilizar informações (Ruggeri et al., 2003; 

Blenkiron & Hammil (2003); Kantorsky et al., 2009; Silva et al., 2012). No contexto 

nacional, a insatisfação dos pacientes com as condições gerais e com a aparência e o 

conforto dos serviços foi um fator comum entre alguns estudos (Kantorsky et al., 2009; 

Silva et al., 2012).  

A seguir, serão apresentados três estudos que avaliaram apenas a satisfação dos 

familiares com os serviços de saúde mental. O estudo de Stengard, Honkonen, Koivisto e 

Salokangas (2000), realizado na Finlândia, avaliou o grau de satisfação de 545 familiares 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia. O instrumento utilizado para entrevista dos 

familiares foi o Medical Research Council Practices Profile. Os resultados mostraram que 

34% dos familiares estavam insatisfeitos com os serviços de saúde mental. A análise de 

regressão logística mostrou maior insatisfação dos familiares quando os pacientes tinham 

sintomas psicóticos graves, apresentavam funcionamento psicossocial deficiente, recebiam 

menor quantidade de tratamento psiquiátrico e tinham dificuldades em aderir à medicação. 

O estudo de Perreault et al. (2011) avaliou a influência de três fatores no grau de 

satisfação dos familiares de pacientes psiquiátricos com os serviços de saúde mental: 

características dos serviços e prestadores de serviços, características dos pacientes e de 
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seus familiares e impacto dos transtornos psiquiátricos. Foram entrevistados 154 familiares 

do Quebec, no Canadá. O instrumento de medida utilizado para a avaliação da satisfação 

foi o Opinion Questionnaire on Outpatient Services (OQOS) e também foi aplicado um 

questionário sobre a satisfação com a continuidade do tratamento dos serviços de saúde. Os 

resultados mostraram que o maior grau de satisfação dos familiares estava associado à 

maior colaboração dos profissionais de saúde, ao preenchimento do maior número de 

necessidades dos pacientes e a um menor número de tarefas de cuidados sob a 

responsabilidade dos familiares cuidadores.  

O estudo de Bandeira et al. (2011) avaliou a satisfação de 85 familiares cuidadores 

de pacientes psiquiátricos com três serviços de saúde mental situados em três cidades do 

interior de Minas Gerais. O instrumento utilizado para a avaliação da satisfação foi a 

Escala SATIS-BR/Versão dos familiares. Os resultados mostraram que a maioria dos 

familiares estava satisfeita ou muito satisfeita em relação aos serviços avaliados (81,20 a 

96,40%). Os itens que apresentaram maior grau de satisfação foram: as medidas tomadas 

para assegurar à privacidade do tratamento, a confidencialidade das informações, a 

competência do profissional e a capacidade dos serviços em ajudar o paciente a lidar com 

os seus problemas. A insatisfação dos familiares estava relacionada aos itens: compreensão 

do paciente pelo profissional que o admitiu, compreensão pela equipe do tipo de ajuda que 

o paciente necessitava e obtenção do tipo de ajuda de que o paciente necessitava. 

Um estudo avaliou simultaneamente a satisfação de uma amostra de 890 pacientes e 

de 270 familiares com relação ao atendimento ambulatorial e hospitalar da região sul de 

Roma.  (Gigantesco, Picardi, Chiaia, & Morosini, 2002). Os resultados mostraram que os 

pacientes internados apresentaram maior grau de satisfação em relação à utilidade da 

internação e ao relacionamento com a equipe. A falta de informações sobre o tratamento e 

a falta de envolvimento dos pacientes no programa geraram insatisfação. Para os pacientes 

ambulatoriais, as habilidades interpessoais dos profissionais, a adequação do tratamento, o 

respeito pela confidencialidade e a ajuda para melhorar as relações familiares e sociais 

foram os elementos que geraram maior satisfação. A insatisfação esteve relacionada ao 

ambiente físico dos serviços de saúde em conformidade com dois serviços brasileiros já 

citados. Comparativamente, a satisfação dos pacientes internados foi inferior à dos 

pacientes ambulatoriais. O grau de satisfação dos familiares dos pacientes internados e dos 

pacientes ambulatoriais foi baixo em relação aos itens que avaliaram seu envolvimento no 

tratamento do paciente e a quantidade de informações disponibilizadas pela equipe 

profissional. 
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Os resultados dos estudos descritos mostraram que o controle da sintomatologia dos 

pacientes, o funcionamento psicossocial adequado e o preenchimento do maior número das 

necessidades do paciente contribuem para a satisfação das famílias (Stengar et al., 2000; 

Perreault et al., 2011). Além disso, o envolvimento dos familiares no tratamento dos 

pacientes e a disponibilização de informações sobre o caso e sobre o tratamento se 

mostraram importantes para a avaliação dos familiares (Gigantesco, et al., 2002). 

A seguir, serão apresentados seis estudos sobre a satisfação dos profissionais com o 

seu trabalho em saúde mental. No contexto internacional, o estudo de Prosser et al. (1996) 

realizou uma comparação dos níveis de estresse e de satisfação com o trabalho de 

profissionais que atuavam em serviços comunitários de saúde mental e em hospitais 

psiquiátricos da região sul de Londres. Os instrumentos de medida utilizados foram 

General Health Questionnaire, Maslach Burnout Inventory e Job Satisfaction Measure. 

Foram entrevistados 121 profissionais de diversas categorias profissionais, como 

enfermeiras, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Os 

resultados mostraram que o nível de estresse dos profissionais de saúde comunitários era 

maior do que o dos profissionais da rede hospitalar. A avaliação do burnout mostrou que a 

maioria dos profissionais estava na fase de exaustão emocional, enquanto as dimensões de 

despersonalização e de realização profissional estavam moderadas. No que se refere à 

satisfação, não foram encontradas diferenças significativas entre os serviços comunitários e 

hospitalares. 

O estudo de Evans et al. (2006) avaliou a prevalência e os fatores associados ao 

estresse, ao burnout e à satisfação com o trabalho de 237 profissionais de saúde mental da 

Inglaterra e do País de Gales. Os instrumentos de medida utilizados foram: General Health 

Questionnaire, Maslach Burnout Inventory, Karasek Job Content Questionnaire e Job 

Satisfaction Measure. Os resultados mostraram baixos níveis de satisfação com o trabalho 

e altos níveis de estresse e de exaustão emocional. Observou-se, ainda, que 19% dos 

respondentes se declararam insatisfeitos, 35% indiferentes e 47% disseram sentir satisfação 

como o seu trabalho em saúde mental. Os resultados mostraram, ainda, que 28% dos 

profissionais tinham um desejo forte ou muito forte de mudar de emprego.  

No contexto nacional, o estudo de Pelisoli, Moreira e Kristensen (2007) avaliou os 

graus de satisfação e de sobrecarga de nove profissionais com um serviço de saúde mental 

do interior do Rio Grande do Sul. Os instrumentos utilizados para a avaliação da satisfação 

e da sobrecarga foram as escalas SATIS-BR e IMPACTO-BR, respectivamente. Os 

resultados demonstraram que os profissionais, de modo geral, estavam satisfeitos e não se 
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sentiam sobrecarregados com o trabalho em saúde mental. Os itens em que os profissionais 

apresentaram maior grau de satisfação foram: o relacionamento com os colegas de trabalho 

e superiores, as condições de trabalho, a qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes e 

a sua participação no serviço. Os itens com o menor grau de satisfação foram: a 

expectativa de ser promovido, o salário e a frequência de discussões relacionadas a temas 

profissionais com colegas. 

O estudo de Rebouças, Abelha, Legay e Lovisi (2008) avaliou o grau de satisfação 

e de sobrecarga de 133 profissionais de serviços de saúde mental de uma determinada área 

da cidade do Rio de Janeiro. A avaliação da satisfação e da sobrecarga foi realizada por 

meio da escala SATIS-BR e da escala IMPACTO-BR. O escore médio de satisfação dos 

profissionais foi de 3,30 indicando satisfação mediana ou indiferença. Entre esses 

profissionais, 6,8% declararam estar insatisfeitos, 62,4% indiferentes e 30,8% satisfeitos. 

As subescalas que alcançaram as maiores pontuações de satisfação foram: relacionamento 

no serviço e participação da equipe. O menor grau de satisfação estava relacionado às 

condições de trabalho.  

O estudo de De Marco, Cítero, Moraes e Nogueira-Martins (2008) avaliou o 

impacto da carga de trabalho sobre a satisfação profissional, a qualidade de vida e a 

prevalência de transtornos psiquiátricos menores em 203 profissionais de saúde mental do 

Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Os instrumentos 

utilizados foram as escalas IMPACTO-BR, SATIS-BR e SRQ-20 e um questionário 

sociodemográfico ocupacional. O grau de satisfação global foi de 3,59 indicando satisfação 

mediana. As subescalas que apresentaram o maior grau de satisfação foram: qualidade dos 

serviços oferecidos aos pacientes e trabalho em equipe. O menor grau de satisfação esteve 

relacionado às condições de trabalho oferecidas. Foi observado que quanto maior era o 

tempo de serviço dos profissionais, menor era o seu nível de satisfação com o 

relacionamento mantido no local de trabalho. Os profissionais que trabalhavam mais de 20 

horas semanais não se sentiam satisfeitos com a qualidade dos serviços oferecidos em 

comparação com os profissionais que tinham uma carga horária menor. 

O estudo de Ishara et al. (2008) avaliou a satisfação de 136 profissionais de saúde 

mental de uma cidade de médio porte do interior de São Paulo. As instituições avaliadas 

foram dois serviços de hospitalização parcial, duas enfermarias em hospital geral e duas 

unidades em hospital psiquiátrico. O instrumento de medida empregado para a avaliação 

da satisfação foi a escala SATIS-BR. Os resultados mostraram que o grau de satisfação dos 

profissionais obteve média de 3,26, o que significa indiferença. A satisfação estava 
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relacionada à qualidade do serviço prestado aos pacientes (3,48), aos relacionamentos no 

ambiente de trabalho (3,48), à participação no serviço (3,20), mas não às condições de 

trabalho (2,97).  

Os estudos nacionais, com exceção do de Pelisoli et al. (2007), apresentaram 

resultados convergentes no que se refere ao grau de satisfação mediano ou indiferente dos 

profissionais de saúde mental (média 3 da escala SATIS-BR). Segundo Rebouças et al. 

(2007), esses resultados alertam para a necessidade de se realizarem investimentos, a fim 

de aumentar o grau de satisfação dos profissionais de saúde. O sentimento de indiferença 

em relação ao trabalho realizado pode afetar a qualidade da assistência oferecida aos 

pacientes e levar o profissional a desejar mudar de emprego. No Brasil, não são comuns os 

estudos que avaliam a rotatividade de profissionais no campo da saúde mental. No 

contexto internacional, o estudo de Hannigan et al. (2000) menciona que a alta rotatividade 

altera quase toda a força de trabalho em aproximadamente cinco anos, dificultando a 

realização de estudos longitudinais. 

O estudo de Camilo et al. (2012) foi o estudo nacional encontrado que avaliou 

simultaneamente a satisfação dos pacientes, familiares e profissionais com um serviço de 

saúde mental, a sobrecarga sentida pelos familiares e o impacto vivenciado pelos 

profissionais com o seu trabalho. A composição da amostra foi de 35 pacientes, 35 

familiares e oito profissionais de um serviço de saúde mental do interior de Minas Gerais. 

A satisfação foi avaliada com a escala SATIS-BR, a sobrecarga familiar com a escala 

FBIS-BR e a sobrecarga profissional com a escala IMPACTO-BR. Os resultados 

demonstraram um alto grau de satisfação para os pacientes, familiares e profissionais. A 

avaliação da satisfação dos pacientes obteve uma média global de 4,52 indicando níveis de 

satisfação (escore 4) e muita satisfação (escore 5) com os serviços. A dimensão que avalia 

a satisfação com relação ao atendimento da equipe obteve os escores mais altos (4,61) em 

comparação à dimensão que avalia a satisfação com o serviço. A insatisfação dos pacientes 

estava relacionada ao conforto e aparência do serviço e às condições gerais das instalações 

do mesmo confirmando os dados de outros estudos nacionais citados. No que se refere aos 

familiares, o escore global de satisfação com o serviço foi alta (4,41). As três subescalas 

apresentaram escores entre 4 e 5 indicando satisfação e muita satisfação com os serviços. 

Não houve diferenças significativas entre as dimensões avaliadas pelas subescalas. Os 

resultados para a avaliação da satisfação dos profissionais com o seu trabalho em saúde 

mental demonstraram que a média global de satisfação foi de 4,05 indicando satisfação 

(escore 4) e muita satisfação (escore 5). No entanto, 62,50% dos profissionais se declaram 



57 

 

insatisfeitos com o salário recebido, 25% estavam insatisfeitos com a expectativa de ser 

promovido e 25% sentiam insatisfação em relação às medidas de segurança tomadas. 

A satisfação é considerada como um importante indicador da qualidade da 

assistência prestada pelos serviços de saúde mental. Os estudos que avaliam a satisfação 

geram informações que possibilitam reconhecer as falhas dos serviços e contribuem para 

promover a melhoria da assistência em saúde (Ruggeri, 1994).  

Os diferentes atores dos serviços de saúde, como os pacientes, os familiares e os 

profissionais, possuem interesses e expectativas diferenciadas entre si, tornando a avalição 

da assistência uma atividade complexa (Contandriopoulos, 2006). Em razão de tal fato, a 

WHO (2001) tem enfatizado a necessidade de se conduzirem pesquisas avaliativas que 

reúnam as perspectivas de todos os atores envolvidos nos serviços de saúde mental, a fim 

de produzir resultados capazes de contemplar a complexidade desse tipo de serviço. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

             O objetivo geral do presente estudo foi avaliar a satisfação dos pacientes, 

familiares e profissionais em relação a um centro de referência em saúde mental de grande 

porte (CERSAM III). 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Avaliar a satisfação dos pacientes, global e por domínios, e identificar os fatores 

associados ao maior grau de satisfação com os serviços. 

2. Avaliar a satisfação dos familiares, global e por domínios, e identificar os fatores 

associados ao maior grau de satisfação com os serviços. 

3. Avaliar a satisfação dos profissionais, global e por domínios, e identificar os 

fatores associados ao maior grau de satisfação com os serviços. 
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MÉTODO 

 

Delineamento da pesquisa 

 

                O presente estudo consistiu em uma pesquisa de avaliação da qualidade dos 

serviços de saúde mental por meio da avaliação da satisfação dos atores envolvidos nesses 

serviços: pacientes, familiares e profissionais (WHO, 2001). Trata-se de uma Pesquisa 

Avaliativa, do tipo Somativa, que avalia os resultados de um serviço ou programa de 

tratamento nas definições de Selltiz et al. (1987) e Smith (2004). Dentre as avaliações de 

resultados possíveis, Contandriopoulos et al. (1997) descrevem seis tipos de análise: 

estratégica, de intervenção, da produtividade, dos resultados, de rendimento e da 

implantação. Este estudo focalizou a análise dos resultados, por meio da avaliação da 

satisfação com os serviços, tendo em vista que a satisfação constitui o principal indicador 

de qualidade do tratamento em serviços de saúde mental (Ruggeri, 2010). 

            Este estudo também é classificado como uma Pesquisa de Levantamento. Foi 

utilizado o delineamento mais simples, que, segundo a definição de Selltiz et al. (1987), 

visa a determinar a incidência e distribuição de características ou relações entre variáveis. 

Para a comparação de subgrupos de sujeitos, foi também utilizado o delineamento Pré-

experimental de Comparação com o Grupo Estático, que constitui um dos delineamentos 

utilizados em Pesquisas de Levantamento (Selltiz et al., 1987). Segundo a literatura 

consultada, neste estudo, os subgrupos a serem comparados serão determinados pelas 

variáveis sociodemográficas, clínicas, de condições de vida e ocupacionais consideradas 

pertinentes. Selltiz et al. (1987) destacaram que, na investigação a partir de levantamentos, 

o pesquisador deve se preocupar, principalmente, em verificar se as amostras estudadas são 

representativas da população para a qual se deseja generalizar os resultados, assim como 

em padronizar a coleta de dados, visando à descrição precisa das características a serem 

investigadas, tendo em vista que a generalização dos dados para a população-alvo só é 

possível preenchendo-se esses dois requisitos. 

            Esta pesquisa também é classificada como um estudo do tipo correlacional, 

definido como aquele que investiga a relação entre as variáveis naturais, sem a 

manipulação de variáveis independentes, como seria nas pesquisas experimentais (Selltiz 

et al, 1987). Neste estudo, foram investigadas as variáveis relacionadas à satisfação dos 

pacientes. 
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            Trata-se, ainda, de um estudo seccional ou transversal, definido como aquele em 

que a coleta de dados é realizada em um único intervalo de tempo (WHO, 2010). As 

medidas de satisfação dos pacientes, dos familiares e dos profissionais foram tomadas a 

partir da aplicação de instrumentos de medida padronizados e validados em uma única 

entrevista. 

 

 

Descrição do local da pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado no Centro de Referência em Saúde Mental, 

denominado CERSAM Betim Central, localizado na região central da cidade de 

Betim/MG. Trata-se de um serviço de saúde mental municipal. O CERSAM Betim Central 

faz parte de rede de assistência em saúde mental do município, que é composta pelo 

CERSAM Teresópolis (tipo III), pelo CERSAM Citrolândia (tipo I), pelo CERSAMi 

(serviço de saúde mental infantil), pelo CERSAM AD (serviço para pessoas com 

problemas de álcool e outras drogas), por ambulatórios de saúde mental localizados nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), pelas equipes de saúde mental do NASF e pelo Centro 

de Convivência Estação dos Sonhos.  

O CERSAM Betim Central foi fundado em 1994 e funciona como referência para 

boa parte da população da cidade e presta assistência para outros seis municípios vizinhos 

(Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, Esmeraldas, Florestal e Igarapé). Trata-se de um 

CERSAM do tipo III. O serviço possui dez leitos e realiza, se necessário, internações 

curtas, de algumas horas a, no máximo, sete dias. Possui plantões noturnos e retaguarda 

clínica de 24hs. Dentre as suas atividades estão previstas as oficinas de tapeçaria, de 

artesanato, de cinema, de desenho e atividades recreativas como bingo e futebol, além das 

oficinas de orientação profissional e da assembleia de usuários. A equipe desse serviço é 

de 81 profissionais, de vários níveis de escolaridade. 

 

População-alvo 

             

A presente pesquisa foi realizada a partir de três populações-alvo: de pacientes, de 

familiares e de profissionais de um centro de referência em saúde mental (CERSAM) da 

cidade de Betim-MG. Para obter maior homogeneidade da amostra, evitando interferências 
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de variáveis espúrias na interpretação dos resultados, foram adotados alguns critérios de 

inclusão e de exclusão da população-alvo.  

Os critérios de inclusão para definição da população-alvo dos pacientes foram: idade 

igual ou superior a 18 anos, ambos os gêneros, estar em tratamento, no mínimo, há três 

meses, na instituição participante da pesquisa e apresentar transtornos psiquiátricos graves 

e persistentes conforme os critérios adotados pelo Severe Mental Illness (Schinnar, 

Rothbard, Kanter, & Jung, 1990). Foram entrevistados os pacientes com os diagnósticos 

compreendidos na categoria da Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos 

delirantes (F20-F29) e na categoria dos Transtornos do Humor (F30-F39). Foram incluídos 

todos os pacientes cujos prontuários indicaram diagnósticos compreendidos na categoria 

F20 – F29. Na categoria dos Transtornos do Humor (F30-F39) foram incluídos somente os 

pacientes que apresentaram os seguintes diagnósticos: transtorno afetivo bipolar e 

transtorno depressivo grave com ou sem sintomas psicóticos. Os demais quadros clínicos 

da categoria dos Transtornos do Humor (F30-F39) não foram incluídos.  

Os critérios de exclusão dos pacientes foram à presença de comorbidades 

psiquiátricas como transtorno por uso de substâncias psicoativas ou álcool, transtornos por 

déficits cognitivos ou problemas neurológicos associados ao diagnóstico principal. Foram, 

também, excluídos os pacientes que não possuírem um familiar cuidador em casa e aqueles 

que demonstraram dificuldade em compreender e responder às questões dos instrumentos 

utilizados. Com o objetivo de garantir que as questões sejam entendidas pelos pacientes, 

foi utilizada a Técnica de Sondagem (Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993), que 

consistiu em solicitar ao sujeito que ele justificasse a sua resposta a cada uma das questões 

dos instrumentos de medida. 

Em relação à população-alvo dos familiares, foram adotados como critérios de 

inclusão: idade igual ou superior a 18 anos, morar na mesma residência do paciente e ser 

indicado, pelos profissionais do serviço, como cuidador principal do paciente. Foram 

excluídos os familiares que tiveram dificuldade em compreender as questões dos 

instrumentos utilizados e os que apresentaram transtornos psiquiátricos indicados pelos 

profissionais dos serviços. 

A população-alvo dos profissionais foi constituída por todos aqueles que estavam 

trabalhando no CERSAM no momento da coleta de dados e que aceitaram participar da 

pesquisa. 
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Amostra 

 

Para a seleção dos pacientes, foi utilizado um método de amostragem não 

probabilístico, do subtipo acidental. Neste tipo de amostragem, os sujeitos da amostra são 

selecionados em função da sua presença em um local e momento específicos 

(Contandriopoulos et al., 1994). No presente estudo, o local foi o serviço de saúde mental e 

o momento específico foi o dia da consulta psiquiátrica. Foi feita uma pré-análise dos 

prontuários dos pacientes com o auxílio do técnico de referência de cada caso a fim de 

verificar quais pacientes poderiam participar do estudo em função do preenchimento dos 

critérios de inclusão e de exclusão. Com base nestas informações, foram entrevistados os 

pacientes que compareceram ao serviço de saúde mental nos dias da consulta psiquiátrica e 

que preenchiam os critérios determinados. 

A seleção da amostra dos familiares esteve condicionada à amostra dos pacientes. 

Para cada paciente selecionado, foi identificado um familiar cuidador. Os familiares foram 

entrevistados no dia da consulta psiquiátrica quando acompanhavam o paciente a consulta 

ou em suas casas, após a sua autorização.  Em relação à amostra de profissionais, 

participaram todos aqueles que trabalhavam no serviço, exceto aqueles que se recusarem a 

participar. Nesse caso específico, a amostra foi composta pela população-alvo em sua 

totalidade.  

O tamanho da amostra dos pacientes foi determinado por meio do cálculo 

estatístico, a partir da equação definida a seguir, visando a um poder da amostra de 90%:  

),(f
2

n
2

2





 . 

sendo: 

n = tamanho da amostra  

 = variância da diferença de duas médias de dois grupos (2*0,992  2, em que 0,99 é o 

desvio padrão máximo das subescalas, obtido dos trabalhos de Jaegger et al., 2004; Camilo 

et al., 2012; Kantorski et al., 2009; Silva et al., 2012); 

∆ = tamanho da diferença verdadeira entre duas médias, que se deseja discriminar como 

significativa (0,5, atribuída pelo pesquisador como diferença significativa); 

α = probabilidade do erro tipo I ou nível de significância; foi fixado aqui um α = 5%; 
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β = probabilidade do erro tipo II; foi fixado aqui β = 10%, para garantir um poder da 

amostra comumente utilizado na literatura de 1 - β = 90%; 

f(α, β) = valor tabelado obtido de Snedecor & Cochran (1971) (10,5). 

 Utilizando os valores discriminados, para um poder igual a 90% foi necessário 

coletar os dados de 84 pacientes, 84 familiares e 67 profissionais do CERSAM Betim 

Central. O número total de respondentes foi de 235 pessoas.  

Instrumentos de medida 

 

             Foram utilizados seis instrumentos, sendo três escalas de medida e três 

questionários sociodemográficos. As três escalas são instrumentos de medida validados e 

multidimensionais que avaliam o grau de satisfação com os serviços de saúde mental. Os 

instrumentos multidimensionais avaliam diferentes dimensões do fenômeno por meio de 

subescalas que fornecem escores independentes para cada dimensão (Bandeira & Silva, 

2012). As medidas multidimensionais são mais sensíveis aos efeitos de um tratamento, 

uma vez que podem ocorrer avaliações favoráveis a algumas dessas dimensões, e não em 

outras (Ruggeri et al., 2010). A Escala de Avaliação da Satisfação com os Serviços de 

Saúde Mental (SATIS-BR) possui três versões que serão utilizadas no presente estudo: 

uma para pacientes, outra para os familiares e uma terceira para os profissionais. 

              Os questionários que foram utilizados no presente estudo incluem questões para 

avaliar as variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes e dos familiares e as 

variáveis sociodemográficas e ocupacionais dos profissionais. Os instrumentos serão 

descritos a seguir.  

 

1. Escala de Avaliação da Satisfação dos Pacientes com os Serviços de Saúde Mental 

(SATIS-BR/Pacientes): Esta escala foi elaborada a partir de um estudo multicêntrico 

realizado pela divisão de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde junto a 19 

países (WHO-SATIS, 1996). A versão brasileira da escala de satisfação dos pacientes 

possui 12 itens distribuídos em três subescalas. A subescala 1 possui sete itens que avaliam 

o grau de satisfação dos pacientes com relação à competência e compreensão da equipe a 

respeito do seu problema. A subescala 2 possui três itens que avaliam o grau de satisfação 

do paciente com relação à acolhida da equipe e à ajuda recebida no serviço. A subescala 3 

possui dois itens que avaliam o grau de satisfação dos pacientes com relação às condições 
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físicas e conforto do serviço. As opções de resposta aos itens estão dispostas em uma 

escala do tipo Likert com cinco pontos, em que 1 representa que o usuário está muito 

insatisfeito e 5, que ele está muito satisfeito. Possui também três questões abertas no final 

da escala, que visam a avaliar se os pacientes possuem alguma observação a fazer, que não 

tenha sido coberta pelas questões da escala. As três questões avaliam: o que o paciente 

achou melhor no serviço, o que ele achou pior e o que ele acha que deveria ser melhorado 

(Bandeira & Silva, 2012). 

A escala SATIS-BR apresenta qualidades psicométricas adequadas tanto em 

relação à fidedignidade quanto à validade. A fidedignidade da escala foi avaliada por meio 

da análise de sua consistência interna pelo cálculo do coeficiente alfa de Cronbach, que 

apresentou, para o escore global, um valor de alfa de 0,88 (Bandeira & Silva, 2012). Esse 

valor de alfa se situa dentro da faixa considerada ideal (0,75 a 0,85) indicando que as 

questões da escala são homogêneas sem serem repetitivas (Vallerand, 1989). Esse 

resultado indica que a escala SATIS-BR apresenta um bom índice de fidedignidade ou 

precisão pela qual a escala mede a satisfação dos pacientes com os serviços. As correlações 

dos itens com a escala global variaram entre 0,87 e 0,88, valor muito superior ao mínimo 

exigido na literatura da área, que é de 0,20 (Bandeira & Silva, 2012)  

No que diz respeito à validade da SATIS-BR, foram realizadas as análises de 

validade de construto e de validade convergente. Para a validade de construto, o 

procedimento adotado foi a análise fatorial, pelo Método dos Eixos Principais, com rotação 

Varimax, tendo sido identificados três fatores que explicaram 53,12% da variância dos 

dados. Todos os itens apresentaram cargas fatoriais acima de 0,45 (Bandeira & Silva, 

2012). 

Para o estudo da validade convergente, foi adotado o método do Teste de Hipótese 

que, segundo Paquali (2003), deve avaliar a correlação do instrumento com outro medindo 

um construto distinto, mas teoricamente relacionado. Foi feita a comparação dos dados da 

escala SATIS-BR com os resultados de questões da Escala de Mudança Percebida (EMP). 

O construto de percepção de mudança pelos próprios pacientes foi escolhido devido ao fato 

de que estudos como o de Holcomb, Parker, Leong, Thiele e Higdon (1998) e de Perreault 

et al. (2010) encontraram uma relação significativa entre os construtos de percepção de 

mudança e satisfação. Tendo em vista essa relação observada entre tais construtos, foi 

escolhida a Escala de Percepção de Mudança (EMP) para avaliar a validade convergente 

da escala SATIS-BR. Foi obtida uma correlação positiva e significativa entre as duas 

escalas (r = 0,41; p < 0,001), confirmando a hipótese postulada de uma relação teórica 
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entre esses construtos. O valor da correlação entre as duas escalas foi moderado, tal como 

esperado, uma vez que se trata de medidas de dois construtos distintos embora 

teoricamente relacionados. Esse resultado comprova a validade convergente da escala 

SATIS-BR, uma vez que a escala foi capaz de comprovar a hipótese testada (Bandeira & 

Silva, 2012). 

2. Escala de Avaliação da Satisfação dos Familiares com os Serviços de Saúde Mental 

(SATIS-BR/Familiares): Esta escala possui oito itens distribuídos em três subescalas. A 

primeira subescala possui três itens que avaliam o grau de satisfação dos familiares com os 

resultados do tratamento no serviço. A segunda subescala possui três itens que avaliam o 

grau de satisfação dos familiares com relação à acolhida e competência da equipe. A 

terceira subescala inclui dois itens que avaliam a satisfação dos familiares em relação à 

privacidade e confidencialidade do serviço. As opções de respostas aos itens estão 

dispostas em uma escala do tipo Likert com 5 pontos, em que 1 representa que o familiar 

está muito insatisfeito e 5, que o familiar está muito satisfeito (Bandeira, Mercier, 

Perreault, Libério, & Pitta, 2002). A escala possui também três questões abertas no final, 

que visam a avaliar se os familiares possuem alguma observação a fazer, que não tenha 

sido coberta pelas questões da escala. As três questões avaliam: o que o familiar achou 

melhor no serviço, o que ele achou pior e o que ele acha que deveria ser melhorado 

(Bandeira et al., 2002). 

A escala SATIS-BR/familiares apresenta qualidades psicométricas adequadas tanto 

em relação à fidedignidade quanto à validade. Em relação à fidedignidade, os resultados 

mostraram uma boa consistência interna dos itens que compõem a escala, com valor de 

alfa de Cronbach 0,79, que se situou dentro da faixa considerada ideal por Vallerand 

(1989). As correlações item-total dos oito itens da escala variaram de 0,39 a 0,56 (Bandeira 

et al., 2002).  

Em relação à validade de construto, foi realizada uma análise fatorial com rotação 

Varimax, com o objetivo de evidenciar a estrutura dimensional da escala, a qual 

evidenciou a presença de três fatores que explicaram 77,14% da variância dos dados. 

Todos os itens apresentaram cargas fatoriais acima de 0,40 (Bandeira et al., 2002). 

 3. Escala de Avaliação da Satisfação dos Profissionais com os Serviços de Saúde 

Mental (SATIS-BR/Profissionais): Esta escala possui 32 itens, sendo 30 agrupados em 

quatro subescalas e dois pertencentes à escala global. A primeira subescala inclui dez itens 
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que avaliam o grau de satisfação dos profissionais com a qualidade dos serviços oferecidos 

aos pacientes. A segunda subescala possui sete itens, que avaliam o grau de satisfação da 

equipe com relação à sua participação no serviço. A terceira subescala possui dez itens que 

avaliam o grau de satisfação com as condições de trabalho. E a quarta subescala inclui três 

itens que avaliam o grau de satisfação do profissional a respeito do relacionamento com 

colegas e superiores no ambiente de trabalho. As opções de respostas aos itens estão 

dispostas em uma escala do tipo Likert com 5 pontos, em que 1 representa que o 

profissional está muito insatisfeito e 5, que está muito satisfeito (Bandeira et al., 2000). A 

escala possui, ainda, três questões abertas que visam a avaliar o que os profissionais mais 

gostam no serviço, o que menos gostam e os aspectos que poderiam ser melhorados 

(Bandeira et al., 2000). 

Esta escala apresenta qualidades psicométricas adequadas tanto em relação à 

fidedignidade quanto à validade. Em relação à fidedignidade, os resultados indicaram que a 

escala apresenta elevada consistência interna, uma vez que o valor de alfa de Cronbach 

obtido (0,89) se situa na faixa considerada ideal para este tipo de avaliação (Vallerand, 

1989). Esses resultados indicam que os itens da escala apresentam alta homogeneidade. As 

correlações item-total variaram entre 0,24 e 0,74 (Bandeira et al., 2000). A validade de 

construto foi avaliada pelo procedimento de Análise de Hipóteses, testando-se a hipótese 

de que a escala deve se correlacionar significativamente com outras medidas de construtos 

distintos, porém que são teoricamente relacionadas (Pasquali, 2003). Foram comparadas 

medidas de satisfação, sobrecarga e estresse, pois esses construtos estão relacionados entre 

si (Bandeira et al., 2007). A primeira comparação foi feita com as análises estatísticas 

correlacionais de Spearman entre as escalas de satisfação e de sobrecarga, uma vez que 

esses dois construtos estão inversamente relacionados, tendo sido obtida uma correlação 

significativa (r = - 0,38; p < 0,001). Assim, quanto maior o grau de sobrecarga sentida 

pelos profissionais, menor era o seu nível de satisfação no trabalho (Bandeira et al., 2007). 

Uma segunda comparação foi feita entre dois grupos, com e sem indicativos de estresse, 

medidos pela escala Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos Lipp (ISSL), por 

meio do teste t de Student, a fim de testar a hipótese de que apresentariam diferença 

significativa entre eles com relação ao grau de sobrecarga. Foi observada uma diferença 

significativa entre os dois grupos com relação ao grau de satisfação (t = 3,96; p < 0,001), 

tendo o grupo com estresse apresentado menor grau de satisfação com o serviço do que o 

grupo sem estresse. 
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4. Questionários Sociodemográficos: Para a caracterização das amostras, foram 

utilizados três questionários sociodemográficos e de condições de vida, sendo um para os 

pacientes, outro para os familiares e um terceiro para os profissionais da equipe técnica. As 

variáveis sociodemográficas avaliadas pelo questionário dos pacientes foram: idade, sexo, 

estado civil, escolaridade, tipo de trabalho e renda. As variáveis clínicas foram: o tipo de 

diagnóstico, a presença de comorbidade psiquiátrica, a duração do transtorno, a duração do 

tratamento psiquiátrico, o número de internações, o tipo e o número de medicamentos 

utilizados, a existência de doenças físicas e o número de crises no último ano. Variáveis 

clínicas foram identificadas nos prontuários dos pacientes. Este questionário foi 

desenvolvido com base em dados relevantes indicados na literatura e em outros 

questionários sociodemográficos existentes. Este instrumento foi testado e utilizado em 

pesquisas sobre avaliação de serviços de saúde mental do LAPSAM da UFSJ. 

 O questionário sociodemográfico dos familiares incluiu questões sobre as seguintes 

variáveis: idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda, tipo de trabalho e parentesco com 

o paciente. O questionário sociodemográfico e ocupacional da equipe técnica incluiu as 

seguintes variáveis: idade, sexo, estado civil, renda, tempo de serviço, categoria 

profissional e nível de escolaridade. 

 

Procedimento de coleta de dados  

 

A aplicação dos instrumentos de medida foi realizada pela pesquisadora e por 

estagiários previamente treinados. Os estagiários foram encarregados de coletar os dados 

dos familiares, sendo que os dados dos pacientes e dos profissionais foram coletados 

exclusivamente pela responsável do presente estudo. 

O treinamento dos estagiários foi realizado em três etapas. Primeiro, eles receberam 

informações referentes ao tema da pesquisa e sobre os instrumentos utilizados na coleta de 

dados. Essa etapa foi realizada por meio de discussão de textos relacionados ao conteúdo 

da pesquisa. Na segunda etapa, os estagiários foram treinados a aplicar os instrumentos de 

medida, entrevistando pessoas que não serão sujeitos da pesquisa. A terceira etapa foi 

realizada nos serviços de saúde mental, durante a realização do estudo piloto. O estudo 

piloto foi realizado com 10% da amostra de pacientes e 10% da amostra de familiares, 

totalizando 16 pessoas. O objetivo do estudo piloto foi avaliar possíveis dificuldades e 

entraves na realização da coleta dos dados e treinar os estagiários no ambiente natural da 
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pesquisa. Os estagiários foram orientados, observados e supervisionados pela pesquisadora 

na aplicação dos instrumentos de medidas, com o intuito de garantir a qualidade e 

padronização do procedimento de coleta de dados. Quando necessário, a aplicação dos 

instrumentos foi realizada na residência do familiar, em função da sua disponibilidade, 

após o seu consentimento e com agendamento prévio por meio de contato telefônico. 

Antes de iniciar a aplicação dos instrumentos, os entrevistadores se identificaram e 

explicaram o objetivo e procedimentos da pesquisa. Logo após, os participantes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 7), atestando que estavam cientes 

dos objetivos e procedimentos do estudo e que concordavam em participar. Os 

entrevistadores explicaram que não há respostas certas ou erradas e solicitaram aos 

participantes que respondessem aos instrumentos de maneira honesta. Foi explicado que o 

seu sigilo e o anonimato seriam preservados.  

Para a coleta de dados dos pacientes e dos familiares, foram realizadas entrevistas 

individuais em que as perguntas eram lidas e as respostas anotadas pelos entrevistadores. 

Os profissionais responderam aos instrumentos de maneira autoadministrada e individual. 

Para cada amostra, primeiramente, foram aplicadas as escalas de satisfação e, em seguida, 

o questionário sociodemográfico. Segundo Günther (1999), as informações mais pessoais, 

contidas no questionário sociodemográfico, devem ser coletadas por último na entrevista, 

quando o entrevistador já estabeleceu um rapport com o sujeito. Esse procedimento evita 

um possível desconforto por parte dos respondentes, com relação a questões mais 

sensíveis, presentes no questionário sociodemográfico, o que favorece respostas mais 

autênticas por parte deles. 

Para avaliar a compreensão dos pacientes e familiares em relação aos diversos itens 

dos instrumentos de medida, foi utilizada a Técnica de Sondagem (Probe Technique), 

desenvolvida por Guillemin et al. (1993). Essa técnica consiste em solicitar que os sujeitos 

justifiquem as suas respostas a cada item das escalas. Com isso, pretende-se avaliar se cada 

item foi compreendido de forma adequada. 

 

 

Análise de dados 

 

 

Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0. Foram utilizadas análises estatísticas descritivas, por meio 

de cálculos de médias, desvios-padrão e porcentagens visando descrever as características 
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sociodemográficas e clínicas da amostra dos pacientes, as características 

sociodemográficas e de condições de vida da amostra dos familiares e as características 

sociodemográficas e ocupacionais da amostra dos profissionais. As análises estatísticas 

descritivas, por meio de cálculos de médias, desvios-padrão e porcentagens também foram 

empregadas para verificar os escores globais das escalas SATIS-BR e os escores das 

subescalas. 

Para verificar se os dados eram procedentes de uma população com distribuição 

normal e assim escolher se seriam utilizados testes paramétricos ou não-paramétricos, foi 

realizado o teste estatístico Kolmogorov-Smirnov.  

Para verificar se existiam diferenças estatisticamente significativas entre as médias 

das subescalas da SATIS-BR e, ainda, identificar em quais dimensões houve maior grau de 

satisfação foi utilizada a análise de variância (ANOVA) e teste post hoc de Tukey. Estes 

testes foram aplicados nas amostras apresentaram distribuição normal dos dados. O teste 

Kruskall Wallis foi utilizado para verificar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias das subescalas da SATIS-BR na amostra que não apresentou 

normalidade dos dados. 

Para selecionar as variáveis sociodemográficas a serem incluídas no modelo de 

regressão linear foram realizadas análises univariadas a partir do teste t de Student para 

amostras independentes quando as variáveis eram médias entre dois grupos de comparação 

e os testes de correlação de Pearson, quando as variáveis eram contínuas. Estes testes 

foram aplicados nas amostras apresentaram distribuição normal dos dados. Para a amostra 

que não apresentou normalidade dos dados, a seleção das variáveis sociodemográficas a 

serem incluídas no modelo de regressão linear foi realizada a partir do teste Mann Whitney 

quando as variáveis eram médias entre dois grupos de comparação e os testes de correlação 

de Sperman, quando as variáveis eram contínuas.  

Foram utilizados três modelos de regressão linear múltipla, um para a amostra dos 

pacientes, outro para a amostra dos familiares e outro para a equipe profissional. A variável 

dependente foi o grau de satisfação (medido pelo escore global da SATIS-BR) e as 

variáveis independentes foram aquelas identificadas como significativas na análise 

univariada (p < 0,05) e as não-significativas que apresentarem p ≤ 0,25 conforme 

recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000). Segundo esses autores, as variáveis com p 

≤ 0,25 devem ser incluídas no modelo de regressão linear múltipla, uma vez que elas 

podem se apresentar como significativas nesta análise. 
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Considerações éticas 

 

Alguns cuidados referentes à ética na pesquisa foram tomados antes da coleta de 

dados. Primeiramente, este projeto foi enviado para ser avaliado e aprovado pela Comissão 

de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEPES) da UFSJ obtendo parecer 

favorável (Anexo 9). Foi feito, também, um contato prévio com a coordenação do serviço 

participante do estudo, informando os objetivos e procedimentos da pesquisa. Obteve-se 

uma autorização para a sua realização do presente estudo (Anexo 10). 

Os pacientes, familiares e profissionais foram informados sobre o estudo e a 

confidencialidade dos dados obtidos antes de iniciar a entrevista de coleta de dados. A 

participação dos sujeitos foi voluntária e a coleta de dados só foi realizada após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Antes do início das 

entrevistas, os sujeitos foram informados sobre a duração aproximada (50 minutos) da 

entrevista de coleta de dados e de que não há respostas certas ou erradas, sendo 

incentivados a emitirem sua opinião sincera. 

Os sujeitos foram assegurados de que não haveria risco decorrente de sua 

participação ou desistência do estudo e de que não seriam prejudicados em seu tratamento 

ou em seu trabalho. O pesquisador informou aos participantes que seria permitido encerrar 

sua participação em qualquer momento da entrevista e da pesquisa sem a ocorrência de 

prejuízo algum. Foi fornecido aos participantes um número de telefone para contato em 

caso de dúvidas, desistência ou para tomar conhecimento do desenvolvimento da pesquisa. 

A confidencialidade dos dados obtidos foi mantida em todos os momentos. Ao final 

da pesquisa, os resultados gerais serão apresentados para no serviço de saúde mental. 

 

RESULTADOS 

 

 
Serão apresentados, separadamente, os resultados referentes à amostra de pacientes, 

em seguida os resultados da amostra dos familiares e, por último, os dados referentes à 

mostra dos profissionais de saúde. 

Em relação à amostra dos pacientes, serão apresentados, primeiramente, os 

resultados das análises estatísticas descritivas das características sociodemográficas e 

clínicas. Em segundo lugar, serão apresentados os resultados dos testes de normalidade. 

Em terceiro lugar, serão apresentadas as análises univariadas dos fatores 
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sociodemográficos e clínicos significativamente relacionados à satisfação. Finalmente, 

serão apresentados os resultados das análises multivariadas, utilizando o grau de satisfação 

como variável dependente e, como variáveis independentes, os fatores sociodemográficos e 

clínicos associados. 

 

Descrição da amostra de pacientes 

Características sociodemográficas  

 

Os resultados referentes às características sociodemográficas da amostra dos 

pacientes estão descritos na Tabela 1. Do total de 84 pacientes que participaram deste 

estudo, 51,20% eram mulheres e 48,80% eram homens. A idade média dos pacientes era de 

43,46 anos, variando entre 20 e 65 anos. Em relação ao estado civil, a maioria (54,7%) era 

solteira. Quanto ao grau de escolaridade, quase todos os pacientes (98,80%) haviam 

frequentado a escola, com uma média de 7,41 anos de escolaridade, variando de 1 a 16 

anos. Entre esses pacientes que frequentaram a escola, 50% deles possuíam ensino 

fundamental incompleto. Em relação ao trabalho remunerado, a maioria dos pacientes 

(86,90%) não estava trabalhando. No que diz respeito à renda, 63,1% dos pacientes 

possuíam renda própria, com um valor mensal médio de R$ 881,11, variando entre R$ 

70,00 e R$2.000,00. A maioria (50,9%) desses pacientes recebia 1 salário mínimo e a 

principal fonte de renda era o benefício concedido pela Previdência Social (34,0%). A 

maioria dos pacientes (66,70%) não tinha nenhuma atividade de lazer. Entre aqueles que 

tinham (33,30%), as principais atividades eram visitar parentes e ir a eventos religiosos 

como o culto evangélico ou a missa. 

 

Tabela 1 

Características sociodemográficas da amostra de pacientes. 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Média(DP) 

Sexo Feminino 43    51,2%  

 Masculino 41   48,8%  

Idade    43,46±12,03 

 

 

Estado Civil  

Solteiro 46    54,7%  

Casado 24   28,6%  

Vivendo como casado 2     2,4%  

Separado/Divorciado 11   13,1%  

Viúvo 1     1,2%  
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Continuação da Tabela 1 

Nível de 

escolaridade 

Nunca estudou 

Fundamental incompleto 

Fundamenta completo  

Médio incompleto  

Médio completo 

Superior incompleto  

Superior completo. 

1 

42 

12 

2 

22 

2 

3 

   1,2% 

    50% 

 14,3% 

   2,4% 

       26,2% 

         2,3% 

    3,6% 

 

 

 

 

Anos de 

escolaridade 

   7,41±3,41 

Trabalho Sim 11  13,1%  

 Não 73  86,9%  

Possui renda 

própria 

Sim 53   63,1%  

Não 31   36,9%  

Valor da renda Inferior a 1 salário 

Em torno de 1 salário 

Mais de 1 e  ≤ 2 salários 

Mais de 2 e ≤ 3 salários 

5 

27 

16 

5 

 9,4% 

      50,9% 

      30,3% 

        9,4% 

 

 

Origem da renda 

 

Trabalho 

Aposentadoria 

Benefício 

Outro 

Trabalho 

8 

12 

18 

15 

8 

15,1% 

22,6% 

34,0% 

28,3% 

15,1% 

 

 

 

 

Atividade de lazer Sim 28 33,3%  

 Não 56 66,7%  

 

Características clínicas  

 

Os dados referentes às características clínicas dos pacientes estão dispostos na 

Tabela 2. Com relação ao diagnóstico dos pacientes, 69% deles foram diagnosticados na 

categoria “Esquizofrenia, Transtornos Esquizotípicos e outros Transtornos Delirantes”, 

enquanto os outros 31% foram diagnosticados na categoria “Transtornos do Humor e 

Afetivos”. Esses diagnósticos foram obtidos a partir dos prontuários dos pacientes, os quais 

foram avaliados pelos psiquiatras dos serviços por meio dos critérios da Classificação 

Internacional de Doenças da WHO – CID-10 (WHO, 1998). A maior parte dos pacientes 

não possuía comorbidades psiquiátricas (83,3%) e não tinha doenças físicas (64,3%). Entre 

aqueles que possuíam doenças físicas, a maioria (90%) fazia tratamento de saúde para o 

problema.  

Em relação ao histórico dos pacientes, a idade média de início do transtorno 

psiquiátrico era de 26,55 anos, variando entre sete e 57 anos, e a duração média do 
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transtorno era de 17,11 anos, com variação entre um e 41 anos. Todos os pacientes (100%) 

faziam tratamento psiquiátrico. Em relação à duração desse tratamento, eles já se tratavam, 

em média, há 10,23 anos, com variação entre um e 37 anos. 

A maioria dos pacientes (53,6%) não havia tido crises psiquiátricas no último ano. 

O número médio de crises no último ano era de 1,10 variando entre nenhuma a três crises. 

A maioria dos pacientes (73,8%) nunca teve internação em hospitais psiquiátricos. Entre 

aqueles que internaram, a maioria (40,9%) foi internada apenas uma vez. O número médio 

de internações foi 2,20, variando entre uma e cinco internações. Os pacientes que foram 

internados anteriormente ficaram internados pela última vez, em média, durante 41,38 dias, 

variando entre oito e 180 dias.  

A maioria dos pacientes estava em tratamento ambulatorial (67,90%), enquanto o 

restante estava na modalidade de Permanência-dia (32,10%). A maioria dos pacientes 

(76,2%) já havia sido internada, pelo menos, uma vez, no serviço de saúde mental. Quanto 

às intervenções terapêuticas recebidas, todos os pacientes tinham consultas psiquiátricas, 

com o fornecimento dos medicamentos. Destes, 60,70% recebiam terapia medicamentosa e 

39,3% recebiam a terapia medicamentosa associada ao suporte psicológico. A maioria 

(72,6%) dos pacientes tomava medicação oral, enquanto o restante (27,4%) tomava uma 

combinação de medicação oral e intramuscular. A maior parte dos pacientes (66,7%) 

tomava a medicação sozinho. Dentre aqueles que não tomavam a medicação sozinhos, 

96,4% aceitavam tomar a medicação dada por outra pessoa. 

 

Tabela 2 

Características clínicas dos pacientes. 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Média (DP) 

Categoria diagnóstica F20 a F29 58    69%  

F30 a F39 26    31%  

Comorbidades  Sim 14 16,7%  

Não 70 83,3%  

Doenças físicas Sim  30 35,7%  

 Não 54 64,3%  

Tratamento de saúde Sim 27    90%  

 Não 3    10%  

Idade de início do 

transtorno 

psiquiátrico 

   26,55 ±9,92 

Continua 
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Continuação da Tabela 2 

Duração do 

transtorno 

   17,11 ±9,37 

Duração do 

tratamento 

psiquiátrico 

   10,23 ±7,23 

Crises no último ano Nenhuma crise 

1 crise 

2 crises 

3 crises ou mais 

Nenhuma crise 

1 

12 

15 

12 

1 

  2,5% 

30,0% 

37,5% 

30,0% 

 2,5% 

 

Internação em 

hospital psiquiátrico 

Sim 

Não 

22 

62 

26,2% 

73,8% 

 

 

 

Número de 

internações 

1 internação 

2 internações 

3 internações 

4 internações ou 

mais 

9 

4 

6 

3 

40,9% 

18,2% 

27,3% 

13,6% 

 

 

Duração da última 

internação em dias 

Até 15 

Entre 16 e 30  

Entre 31 e 90  

Mais que 91 

4 

14 

3 

1 

18,2% 

63,6% 

13,6% 

4,6% 

 

Internação no 

CERSAM 

Sim 

Não 

64 

20 

76,2% 

23,8% 

 

 

Tipo de tratamento Ambulatório 

Permanência dia 

57 

27 

67,9% 

32,1% 

 

Intervenção 

terapêutica  

Medicamentoso 

Medicamentoso 

e psicológico 

51 

33 

60,7% 

39,3% 

 

 

Tipo de medicação 

utilizada 

Via oral 

Via oral e 

intramuscular 

61 

23 

72,6% 

27,4% 

 

 

Toma a medicação 

sozinho 
Sim 

Não 

56 

28 

66,7% 

33,3% 

 

 

Adesão a medicação Sim 

Não. 

27 

1 

96,4% 

 3,6% 

 

 

Normalidade da amostra 

 

Para determinar se as análises estatísticas univariadas e multivariadas seriam 

realizadas por meio de testes paramétricos ou não-paramétricos, os escores global e das 

subescalas da SATIS-BR, foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov. Nesse teste, valores de p superiores a 0,05 indicam que a distribuição dos dados é 

normal, devendo ser utilizados testes estatísticos paramétricos. 
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Os resultados dessa análise indicaram uma distribuição normal dos dados em 

relação ao escore global da escala SATIS-BR (K-S = 0,82; p = 0,51). Portanto, os testes 

estatísticos paramétricos foram utilizados para a análise dos dados referentes a esta 

amostra.  

Análise da satisfação dos pacientes 

Análise da satisfação dos pacientes global e por subescalas 

 

Na Tabela 3, estão dispostos os resultados referentes ao escore global de satisfação 

e aos escores das subescalas da SATIS-BR e a comparação entre às subescalas feita aos 

pares pela análise de variância (ANOVA) e pelo teste post hoc de Tukey. As análises 

intragrupos, realizadas para comparar as subescalas de satisfação, mostraram que as 

subescalas 1 e 3, assim como as subescalas 2 e 3 apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre elas (p=0,00), indicando que o grau de satisfação dos pacientes variou 

em função dos aspectos avaliados. 

A dimensão da competência e compreensão da equipe, avaliada pela subescala 1, 

apresentou um escore de satisfação mais elevado (3,69) em relação ao escore da dimensão 

das condições físicas do serviço (2,19) que foi avaliado pela subescala 3. Na dimensão da 

competência e compreensão da equipe, os pacientes avaliaram os aspectos relacionados ao 

nível de competência geral da equipe e o nível de competência do profissional responsável 

pelo caso. Na dimensão das condições físicas do serviço os pacientes avaliaram o conforto 

e a aparência do mesmo, bem como as condições gerais das instalações como os sanitários, 

a cozinha, o refeitório e as condições gerais do prédio. 

A dimensão da ajuda e da acolhida recebida no serviço, avaliada pela subescala 2, 

apresentou um escore de satisfação significativamente mais elevado (4,06) em relação ao 

escore da dimensão das condições físicas do serviço (2,19), avaliado pela subescala 3. Na 

dimensão da ajuda e da acolhida, os pacientes avaliaram, principalmente, a forma como 

foram acolhidos e a ajuda que receberam dos profissionais de saúde. Os aspectos avaliados 

em relação à dimensão das condições físicas (subescala 3) já foram mencionados. 

 

Tabela 3 

Análise dos escores médios das subescalas de satisfação (SATIS-BR) pela análise de 

variância (ANOVA) e pelo teste post hoc de Tukey. 

                                                                                              Post hoc de Tukey 

Subescala Média (DP) p (1-2) p (1-3)  p (2-3) 
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Continuação da Tabela 3 

1. Competência e compreensão da equipe. 3,96(0,58)   0,68      0,00*     0,00* 

2.Ajuda e acolhida recebida. 4,06(0,63)    

3. Condições físicas do serviço. 2,19(0,98)    

Escala global 3,69(0,53)   
Anova: F = 162,65 e p = 0,00*; p ≤0,01; Tukey: p (1-2): comparação das subescalas 1 e 2; p (1-3) 

comparação das subescalas 1 e 3; p (2-3) comparação das subescalas 2 e 3; DP = desvio padrão. 

 

Análise da satisfação dos pacientes por itens 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados descritivos dos escores de satisfação dos 

pacientes para cada item da escala SATIS-BR, em termos das médias, desvios-padrão e 

porcentagens. Os resultados indicam as porcentagens de pacientes que apresentaram os 

escores de 1 a 5 da escala de avaliação da satisfação e também uma divisão destes 

pacientes em três categorias: muita insatisfação e insatisfação (categoria 1 e 2), satisfação 

regula (categoria 3) e satisfeitos e muita satisfação (categoria 4 e 5). Na amostra de 

pacientes, os itens que apresentaram as porcentagens mais elevadas na categoria 4 e 5, que 

indica satisfação e muita satisfação com o serviço, foram: competência do profissional 

responsável pelo caso (89,30%), ter sido tratado com respeito e dignidade (82,1%), tipo de 

ajuda dada pelo serviço (81,90%) e a forma de acolhimento dada pelos profissionais 

(80,9%). Com relação à categoria 3, que indica satisfação regular, verificou-se que o item 

que apresentou a maior porcentagem foi o da discussão realizada sobre o tratamento 

(35,70%). No que se refere à categoria 1 e 2, indicativa de insatisfação e muita 

insatisfação, os itens que apresentaram a porcentagem mais elevada foram: conforto e 

aparência do serviço (64,3%) e em relação às condições gerais da unidade de saúde mental 

(60,70%). 

 

Tabela 4 

Escores médios e porcentagens da satisfação dos pacientes por item. 

  Insatisfeitos Indiferentes Satisfeitos 

Itens Média 

(DP) 

Respostas 

1 e 2 

Respostas 

3 

Respostas 

4 e 5 

1.Ter sido tratado com respeito 

e dignidade. 

4,09 (0,95)       8(9,5%)      7(8,3%) 69(82,2%) 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

2. Ter sido ouvido com 

atenção pela pessoa que o 

admitiu. 

4,05 (1,04)       8(9,6%) 10(11,9%) 66(78,5%) 

3.Profissional que admitiu o 

paciente compreendeu o seu 

problema. 

3,95 (1,04)       6(7,2%) 17(20,2%) 61(72,6%) 

4.Equipe compreendeu o tipo 

de ajuda que o paciente 

precisava. 

3,85 (0,97)       6(7,2%) 17(20,2%) 61(72,6%) 

5.Tipo de ajuda dada pelo 

serviço. 

4,08 (0,77)      2(2,6%) 13(15,5%) 69(81,9%) 

6. Discussão sobre o 

tratamento. 

3,28 (1,00)   19(22,6%) 30(35,7%) 35(41,7%) 

7. Paciente considerou que a 

esquipe estava ajudando. 

3,98 (0,78)       2(2,4%) 17(20,2%) 65(77, 4%) 

8.Classificação da acolhida dos 

profissionais. 

4,10 (0,89)          5(6%) 11(13,1%) 68(80,9%) 

9.Classificação da competência 

da equipe. 

4,02 (0,83)       3(3,6%)    16(19%) 65(77,4%) 

10.Nível de competência do 

profissional mais próximo do 

caso. 

4,50 (0,79)       2(2,4%)     7(8,3%) 75(89,3%) 

11. Conforto e aparência do 

serviço. 

2,16 (1,08)   54(64,3%) 18(21,4%) 12(14,3%) 

12. Condições gerais das 

instalações do serviço. 

2,22 (0,97)   51(60,7%) 24(28,6%)   9(10,7%) 

 

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas 

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise estatística univariada, visando 

identificar as variáveis a serem selecionadas para a análise multivariada de regressão 

múltipla. Serão analisadas as categorias de variáveis sociodemográficas e clínicas em 

relação à satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental, referente ao escore 

global e para cada subescala. Para essas análises, foram utilizados o teste t de Student para 

amostras independentes, para duas variáveis categóricas e a análise de correlação de 

Pearson, para as variáveis contínuas. 

A Tabela 5 apresenta as análises referentes ao escore global e às subescalas de 

satisfação, indicando, para cada uma das variáveis sociodemográficas e clínicas, os dados 

referentes ao número de sujeitos (n), as médias e os desvios-padrão, assim como os valores 

de p referentes ao Teste t de Student. Os resultados mostraram que em relação ao escore 
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global, à subescala 1 e à subescala 2, nenhuma das variáveis apresentou relação 

significativa com o grau de satisfação. Em relação à subescala 3, a variável “tipo de 

tratamento realizado no serviço de saúde mental” apresentou relação significativa com o 

grau de satisfação. Os pacientes que possuíam a intervenção terapêutica do tipo 

medicamentosa estavam mais satisfeitos com o serviço de saúde mental.  

A Tabela 6 apresenta as análises referentes ao escore global e às subescalas de 

satisfação dos pacientes em relação às variáveis sociodemográficas e clínicas contínuas. Os 

resultados mostraram que as variáveis “idade” e “idade de início do transtorno” foram 

estatisticamente significativas em relação ao escore global de satisfação e também em 

relação ao escore das subescalas 2 e 3. Foram encontradas correlações positivas 

significativas entre a variável “idade do paciente” e o escore global de satisfação e em 

relação às subescalas citadas (escore global r = 0,23; subescala 2 r = 0,25; subescala 3 r = 

0,29), indicando que quanto maior era a idade, em anos, maior o grau de satisfação global 

do paciente com o serviço (escore global p = 0,03; subescala 2 p = 0,02; subescala 3 p = 

0,00). Para a variável “idade de início do transtorno psiquiátrico”, foram encontradas 

correlações positivas significativas em relação ao grau de satisfação (escore global r = 

0,27; subescala 2 r = 0,22; subescala 3 r = 0,29), indicando que quanto maior a idade do 

início do transtorno psiquiátrico, em anos, maior a satisfação global do paciente com o 

serviço.  

A variável “duração da última internação” apresentou correlação positiva 

significativa em relação ao escore da subescala 1 (r = 0,46, p < 0,03) e da subescala 2 (r = 

0,42, p < 0,05) com a satisfação, indicando que quanto maior a duração da última 

internação, em dias, maior a satisfação global do paciente com o serviço. Para as demais 

variáveis categóricas e contínuas, não foram encontradas relações significativas com a 

satisfação global. 

Os resultados descritos, referentes às análises univariadas, permitiram encontrar 

quatro variáveis significativamente relacionadas à maior satisfação do paciente com o 

serviço tanto para a escala global quanto para as subescalas. As variáveis foram: idade do 

paciente, idade de início do transtorno psiquiátrico, duração da última internação e tipo de 

intervenção terapêutica. De acordo com esses resultados, estavam significativamente mais 

satisfeitos os pacientes com maior idade, que tiveram o início do transtorno psiquiátrico 

mais tardiamente, que tiveram períodos mais longos de internação em hospitais 

psiquiátricos e que tinham intervenção terapêutica do tipo medicamentosa. 
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Tabela 5 

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas categóricas em relação à satisfação global e as subescalas 1, 2 e 3 dos pacientes 

com o serviço de saúde mental. 

   Global Subescala 1 Subescala 2 Subescala 3 

Variáveis Categorias  n Média (DP)   p Média (DP)   p Média (DP)    p Média (DP)   p 

Sexo Masculino 41 3,77(0,50) 0,21 4,04(0,51) 0,23 4,08(0,66) 0,80 2,34(0,96) 0,19 

 Feminino 43 3,62(0,55)  3,69(0,62)  4,04(0,61)  2,05(0,99)  

Vive com 

companheiro 

Sim 54 3,62(0,55) 0,56 3,89(0,64) 0,46 4,04(0,61) 0,46 2,22(1,05) 0,75 

Não 30 3,66(0,53)  3,93(0,59)  4,02(0,58)  2,15(0,85)  

Trabalho Sim 11 3,74(0,54) 0,99 4,02(0,58) 0,66 4,13(0,74) 0,88 2,24(0,97) 0,30 

 Não 73 3,69(0,51)  4,04(0,69)  4,09(0,79)  2,34(0,98)  

Renda própria Sim 55 3,70(0,66) 0,52 3,95(0,57) 0,96 4,05(0,62) 0,51 2,10(0,98) 0,18 

 Não 29 3,75(0,43)  3,96(0,54)  4,03(0,68)  2,40(0,97)  

Possui atividade de 

lazer 

Sim 28 3,67(0,58) 0,21 3,97(0,61) 0,48 4,13(0,54) 0,87 1,82(0,87) 0,06 

Não 56 3,59(0,53)  3,90(0,62)  4,04(0,63)   2,38(0,99)  

Categoria 

diagnóstica 

F20-F29 58 3,74(0,52) 0,85 3,99(0,58) 0,41 4,07(0,64) 0,42 2,26(0,97) 0,39 

F30-F39 26 3,69(0,51)  3,91(0,55)  4,19(0,64)    2,06(0,95)  

Comorbidade 

psiquiátrica 

Sim 14 3,71(0,58) 0,46   4,04(0,65) 0,42 4,04(0,64)   0,54 2,18(1,03) 0,94 

Não 70 3,79(0,52)  4,08(0,60)  4,14(0,60)    2,20(0,98)  

Internação em HP Sim 22 3,68(0,54) 0,43 3,94(0,58) 0,36 4,04(0,65) 0,23 2,20(1,07) 0,96 

 Não 62 3,67(0,54)  4,06(0,59)  4,13(0,60)   2,19(0,95)  

Internação no 

CERSAM 

Sim 64 3,77(0,52) 0,23 3,93(0,58) 0,13 3,95(0,68) 0,57 2,17(0,99) 0,78 

Não 20 3,65(0,54)  3,99(0,58)  4,04(0,66)   2,25(0,95)  

Tipo de tratamento Ambulatório 

PD 

57 

27 

3,82(0,51) 

3,70(0,55) 

0,76 4,13(0,59) 

3,97(0,63) 

0,84 4,13(0,58) 

4,05(0,65) 

 0,91 2,25(0,97) 

2,09(1,00) 

0,50 

Intervenção 

terapêutica 

Medicamentoso 

Medic. + Psic. 

51 

33 

3,66(0,49) 0,39 3,94(0,47) 0,88 4,07(0,62) 0,23 2,36(0,96) 0,05* 

3,73(0,49) 3,96(0,55) 4,13(0,60) 1,93(0,97)  
Continua 
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Continuação da Tabela 5 

Tipo de medicação Oral 61 3,63(0,60) 0,73 3,98(0,64) 0,65 3,95(0,68) 0,84 2,07(0,96) 0,06 

 Oral e 

instramuscular 

23 3,68(0,56) 3,98(0,61) 4,05(0,68) 2,52(0,98)  

Toma medicação 

sozinho 

Sim 56 3,72(0,43) 0,95 3,92(0,51) 0,98 4,08(0,53) 0,29 2,28(1,00) 0,24 

Não 28 3,70(0,48) 3,97(0,57) 4,01(0,67) 2,01(0,91)  

Doenças físicas Sim 30 3,69(0,56) 0,58 3,96(0,59) 0,82 4,17(0,56) 0,32 2,25(0,99) 0,71 

 Não 54 3,73(0,48) 3,98(0,58) 4,15(0,58) 2,17(0,98)  

Tratamento de saúde Sim 27 3,67(0,56) 0,13 3,95(0,59) 0,36 4,01(0,67) 0,58 2,12(0,94) 0,06 

 Não 3 4,14(0,43)  4,28(0,62)  4,33(0,58)  3,33(0,76)  

 

 

 

Tabela 6 

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas contínuas associadas à satisfação global e as subescalas 1, 2 e 3 dos pacientes com 

o serviço de saúde mental. 

  Global Subescala 1 Subescala 2 Subescala 3 

Variáveis Média (DP) r p r p r p r p 

Idade 43,4   0,23 0,03* 0,10 0,55 0,25  0,02*   0,29 0,00** 

Valor da renda 881,11 -0,64   0,65 -0,00 0,95 -0,65 0,65 -1,53  0,28 

Número de anos de escolaridade 7,41 -0,17   0,87  0,02 0,79 -0,32 0,77 -0,08  0,44 

Idade de início do transtorno psiquiátrico  26,55  0,27   0,01*  0,17 0,11  0,22  0,03* 0,29 0,00** 

Duração do transtorno 17,11  0,02   0,84 -0,53 0,63  0,90 0,41 0,09  0,40 

Duração do tratamento psiquiátrico 10,23  0,60   0,58  0,00 0,93  0,10 0,32  0,71  0,52 

Número médio de internações 2,20 -0,13   0,56 -0,07 0,75  0,00 1,00 -1,92  0,41 

Duração da última internação 41,48  0,30    0,18  0,46    0,03*  0,42   0,05* -0,39  0,08 

Número de crises no último ano 1,10  0,11 0,31  0,11 0,31 -0,61 0,58 -0,17  0,11 
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Análise multivariada dos fatores associados à satisfação global dos pacientes com 

o serviço de saúde mental 

 
Para identificar a importância relativa das variáveis associadas ao maior grau de 

satisfação dos pacientes com os serviços de saúde mental, foi realizada a análise multivariada, 

utilizando o teste de regressão linear múltipla. Foram incluídas, na análise multivariada, as 

variáveis significativas identificadas nas análises univariadas (p ≤ 0,05) e as variáveis que 

apresentaram relações com a escala global e com as subescalas de satisfação com valores de p 

≤ 0,25. Segundo Hosmer e Lemeshou (2000), variáveis com p ≤ 0,25 identificadas nas 

análises univariadas devem ser incluídas no modelo de regressão linear, pois elas podem ser 

significativas nas análises multivariadas. As variáveis sociodemográficas e clínicas 

significativas pré-selecionadas nas análises univariadas foram: idade do paciente, idade de 

início do transtorno psiquiátrico, duração da última internação e tipo de intervenção 

terapêutica. As variáveis selecionadas segundo os critérios de Hosmer e Lemeshou (2000), 

com p ≤ 0,25, foram: sexo do paciente, indicação de internação em hospital psiquiátrico, 

independência para tomar a sua medicação, indicativo de renda própria, indicativo de 

internações anteriores no serviço de saúde mental, tipo de medicação utilizada, realização de 

atividade de lazer e tratamento para doenças físicas. 

A análise de regressão linear múltipla incluiu todas as variáveis sociodemográficas e 

clínicas pré-selecionadas, visando identificar a importância relativa dessas variáveis na 

satisfação dos pacientes com os serviços. O modelo de regressão foi construído por meio da 

técnica stepwise, que fornece vários modelos de regressão, com diferentes combinações de 

variáveis independentes (VIs), segundo uma ordem decrescente de importância explicativa 

para as variações observadas. Esse modelo possibilita a escolha do modelo de regressão que 

apresente melhor poder explicativo (Bisquerra et al., 2004). 

As tabelas de regressão apresentadas a seguir também apresentam o índice de Durbin-

Watson (DW). Esse índice corrobora a independência e a normalidade dos dados sempre que 

seus valores são próximos ou superiores a 2,00. 

Variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à satisfação global dos  

pacientes 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados apresenta os resultados da análise de das variáveis 

sociodemográficas e clínicas com o grau de satisfação global dos pacientes com o serviço de 
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saúde mental. Serão apresentados somente os resultados para as variáveis que foram 

significativas no modelo final de regressão, adotando-se p ≤ 0,05.  

 

Tabela 7 

Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes 

associadas à sua satisfação global com o serviço de saúde mental. 

Variáveis associadas Beta DP t p  

Constante 3,31 0,162 20,463 0,00 R2 = 0,062 

F (6,449) (p = 0,013) 

[DW = 1,91) 
Idade de início do transtorno 

psiquiátrico 

0,015 0,006 2,540 0,013 

 

O modelo de regressão linear múltipla para as variáveis sociodemográficas e clínicas 

dos pacientes apresentou a seguinte reta de regressão: y =3,31 + 0,015 idade de início do 

transtorno psiquiátrico. Essa reta de regressão indicou que a satisfação dos pacientes com o 

serviço de saúde mental era maior quando eles apresentavam o início do transtorno 

psiquiátrico mais tardiamente em suas vidas. 

 

Resultados da amostra de familiares 

 
Primeiramente, serão apresentados os resultados referentes às análises estatísticas 

descritivas das características sociodemográficas e de condições de vida da amostra de 

familiares. Em segundo lugar, serão apresentados os resultados dos testes de normalidade. Em 

terceiro, os resultados das análises univariadas dos fatores sociodemográficos associados à 

satisfação. Em quarto, serão apresentados os resultados das análises multivariadas, utilizando 

o grau de satisfação como variável dependente e, como variáveis independentes, os fatores 

sociodemográficos e de condições de vida. 

 

Descrição da amostra dos familiares 

Características sociodemográficas  

 

Os resultados referentes às características sociodemográficas da amostra dos 

familiares estão descritos na Tabela 8. Do total de 84 familiares que participaram deste 

estudo, 73,8% eram mulheres e 26,2% eram homens. A idade média dos familiares era de 
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51,48 anos, variando entre 22 e 84 anos. Em relação ao estado civil, a maioria (57,1%) era 

casada. A maior parte dos entrevistados possuía filhos (91,7%), entre estes, a maior parte 

possuía 1 ou 2 filhos (44%). No que se refere ao grau de parentesco, a maioria era pai ou mãe 

do paciente (41,7%). Quanto ao grau de escolaridade, quase todos os pacientes (94%) havia 

frequentado a escola, com uma média de 7,30 anos de escolaridade, variando de 1 a 17 anos. 

Entre esses familiares que frequentaram a escola, 46,4% deles possuíam ensino fundamental 

incompleto. Em relação ao trabalho remunerado, a maioria dos pacientes (56%) estava 

trabalhando no momento da realização deste estudo. No que diz respeito à renda, 76,2% dos 

familiares possuíam renda própria, com um valor mensal médio de R$ 1.161,00, variando 

entre R$ 202,00 e R$3.000,00. A maioria (35,9%) dos familiares recebia um valor inferior a 2 

salários mínimos e a principal fonte de renda era o trabalho (54,7%). No que se refere à 

ocupação destes familiares, 44,1% eram trabalhadores, 21,4% eram donas de casa e 20,2% 

eram aposentados, os demais, se dividiam em desempregados, estudantes e pensionistas 

(14,3%). 

 

Tabela 8 

Características sociodemográficas da amostra de familiares. 

Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%) 

Sexo Feminino 

Masculino 

62 73,8% 

 22 26,2% 

 

 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado 

Vivendo como casado 

Separado/Divorciado 

Viúvo 

13 15,5% 

48 57,1% 

1   1,2% 

12 14,3% 

10 11,9% 

Vive com companheiro Sim 49 58,3% 

Não 35 41,7% 

Possui filhos Sim 77 91,7% 

 Não 7   8,3% 

 

Grau de parentesco com 

o paciente 

Pai/mãe 35 41,7% 

Filho (ã) 7   8,3% 

Irmão (ã) 18 21,4% 

Cônjuge 13 15,5% 

Outro 11 13,1% 
Continua 
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Continuação da Tabela 8 

 

 

 

Nível de escolaridade 

Nunca estudou   

Fundamental incompleto   

Fundamental completo  

Médio incompleto  

Médio completo   

Superior incompleto  

5     6% 

39 46,4% 

9 10,7% 

2   2,4% 

20 23,8% 

2   2,4% 

Superior completo. 7 8,3% 

Trabalho Sim 

Não 

37 56% 

47 44% 

Possui renda própria Sim 

Não 

64 

20 

76,2% 

23,8% 

 

 

Valor da renda 

Inferior a 1 salário 

Em torno de 1 salário 

Mais de 1 e  ≤ 2 salários 

Mais de 2 e ≤ 3 salários 

7 

19 

23 

15 

10,9% 

29,7% 

35,9% 

23,5% 

 

 

Origem da renda 

Trabalho 

Aposentadoria 

Benefício 

Outro 

35 

16 

2 

11 

54,7% 

   25% 

  3,1% 

 17,2% 

 

 

Ocupação 

Trabalhadores 

Aposentados 

Donas de casa 

Outros 

37 

17 

18 

12 

44,1% 

20,2% 

21,4% 

14,3% 

 

Características das condições de vida  

 

Os resultados referentes às características de “condições de vida” da amostra dos 

familiares estão descritos na Tabela 9. A maior parte dos familiares (59,5%) cuida dos seus 

parentes pacientes há mais de 11 anos. Dentre estes, a maioria (53,6%) também é responsável 

pelo cuidado de outros membros da família portadores de doenças físicas ou psiquiátricas. No 

que se refere aos problemas de saúde do familiar, a maior parte (60,7%) declarou possuir 

alguma doença. A maioria dos cuidadores (73,8%) declarou possuir outras preocupações na 

vida além da preocupação de cuidar do paciente. Essas preocupações são com os filhos 

(42,9%) ou com questões financeiras, de emprego e segurança (57,1%). Os cuidadores em 

idade avançada, entre 71 e 84 anos, que representam 9,5% da amostra, relataram a 

preocupação sobre quem assumirá o cuidado com o paciente, após o seu falecimento. A maior 

parte dos familiares disse que já se sentiu doente por causa da tarefa de cuidar do paciente 

(65,5%). Os pacientes que estavam sob os cuidados dos familiares entrevistados 

apresentavam de 1 até 3 comportamentos problemáticos (36,9%). 
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A maioria dos familiares possui algum tipo de atividade de lazer (82,1%). A maior 

parte (65,5%) disse ter recebido informações sobre o problema apresentado pelo paciente e 

que a informação foi dada, em sua maioria, pelos profissionais de saúde (92,7%). A maior 

parte dos familiares (92,7%) afirmou que pode contar com o serviço de saúde mental sempre 

que precisar, porém a maioria (70,2%) não recebe a visita dos agentes comunitários do 

Programa de Saúde da Família (PSF). Dentre os familiares, a maioria acredita que os 

pacientes não conseguem controlar seus comportamentos problemáticos (65,5%), classifica a 

convivência com o paciente como boa (60,7%) e sente muita satisfação em cuidar do paciente 

(64,3%). 

Tabela 9 

Características de “condições de vida” da amostra de familiares. 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Tempo que cuida do paciente Até 10 anos 

11 anos ou mais 

34 

50 

40,5% 

59,5% 

Cuidados para outras pessoas 

doentes da família 

Sim 

Não 

45 

39 

53,6% 

46,4% 

Problemas de saúde Sim 

Não 

51 

33 

60,7% 

39,3% 

Preocupações além de cuidar do 

paciente 

Sim 

Não 

62 

22 

73,8% 

26,2% 

Já se sentiu doente 

 

Sim 

Não 

55 

29 

65,5% 

34,5% 

Número de comportamentos 

problemáticos apresentados pelos 

pacientes. 

Nenhum 

de 1 a 3 

de 4 a 6 

de 7 a 9 

Mais de 10 

1 

31 

15 

27 

10 

  1,2% 

36,9% 

17,9% 

32,1% 

11,9% 

Atividade de lazer Sim 69 82,1% 

 Não 15 17,9% 

Recebimento de informações Sim 55 65,5% 

Não 29 34,5% 

Origem da informação Profissionais 

Outros 

51 

4 

92,7% 

  7,3% 

Apoio dos profissionais  Sim   69 82,1% 

Não  15 17,9% 

Recebe visita do PSF Sim 25 29,8% 

Não 59 70,2% 

Acredita que poderia controlar seus 

comportamentos 

Sim 29 34,5% 

Não 55 65,5% 
Continua 
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Continuação da Tabela 9 

 

Convivência com o paciente 

Muito ruim 

Ruim 

Boa  

Muito boa 

1  1,2% 

3  3,6% 

51 60,7% 

29 34,5% 

 

Satisfação em cuidar do paciente 

Nenhuma 4  4,7% 

Um pouco 26   31% 

Muita 54 64,3% 

 

 

Normalidade da amostra 

 

Para determinar se as análises estatísticas univariadas e multivariadas seriam 

realizadas por meio de testes paramétricos ou não-paramétricos, os escores global e das 

subescalas da SATIS-BR, foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov. Nesse teste, valores de p superiores a 0,05 indicam que a distribuição dos dados é 

normal, devendo ser utilizados testes estatísticos paramétricos. 

Os resultados dessa análise indicaram uma distribuição não normal dos dados em 

relação ao escore global da escala SATIS-BR (K-S = 0,12; p = 0,01). Portanto, os testes 

estatísticos não paramétricos foram utilizados para a análise dos dados referentes a esta 

amostra.  

 

Análise da satisfação dos familiares 

Análise da satisfação dos familiares global e por subescalas 

 

Na Tabela 10, estão dispostos os resultados referentes ao escore global de satisfação e 

aos escores das subescalas da SATIS-BR e a comparação entre as subescalas feita aos pares 

pelo teste de Kruskall Wallis. A comparação entre as subescalas não demonstrou diferenças 

estatísticas significativas entre elas (p=0,08). Todas as dimensões apresentaram escores de 

satisfação com valor médio 4, indicando que os familiares estavam igualmente satisfeitos com 

os diversos atributos do serviço.  

Na dimensão dos resultados do tratamento (subescala 1), os familiares avaliaram o 

impacto dos cuidados recebidos pelo paciente na melhora do seu quadro clínico e funcional. 

Na dimensão da acolhida e competência da equipe (subescala 2), eles avaliaram o grau de 

compreensão da equipe e do profissional responsável pela admissão do paciente e o grau de 
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competência do profissional responsável pelo caso. Na dimensão da privacidade e da 

confidencialidade no serviço (subescala 3), os familiares avaliaram os cuidados referentes à 

confidencialidade dos dados do seu parente e a privacidade do tratamento.  

 

Tabela 10 

Análise dos escores médios das subescalas de satisfação dos familiares (SATIS-BR) pelo teste 

de Kruskall Wallis. 

Subescalas Média(DP) p  

1. Grau de satisfação dos familiares com relação aos resultados 

do tratamento. 

4,45 (0,78) 0,088 

2. Grau de satisfação dos familiares com relação à acolhida e 

competência da equipe. 

4,30 (0,74)  

3. Grau de satisfação dos familiares com relação à privacidade 

e confidencialidade no serviço. 

4,34 (0,72)  

Escala global 4,37 (0,64)   

 

Análise da satisfação dos familiares por itens 

 

  A Tabela 11 apresenta os resultados descritivos dos escores de satisfação dos 

familiares para cada item da escala SATIS-BR, em termos das médias, desvios-padrão e 

porcentagens. Os resultados indicam as porcentagens de pacientes que apresentaram os 

escores de 1 a 5 da escala de avaliação da satisfação e também uma divisão destes pacientes 

em três categorias: muita insatisfação e insatisfação (categoria 1 e 2), satisfação regular 

(categoria 3) e satisfação e muita satisfação (categoria 4 e 5). 

Na amostra dos familiares, a categoria 4 e 5, indicativa de satisfação e muita 

satisfação, concentrou as porcentagens mais elevadas para todos os itens avaliados, sendo que 

todos eles apresentaram índices superiores a 85% de familiares satisfeitos. Os oito itens 

avaliados que apresentaram as porcentagens mais elevadas foram: medidas tomadas para 

assegurar a confidencialidade (92,8%), os benefícios do tratamento para o paciente (90,5%), 

medidas para assegurar a privacidade (89,3%), nível de competência e conhecimento do 

técnico de referência (89,2%), recebimento do cuidado necessário (88,1%), compreensão pela 

equipe acerca do tipo de ajuda necessitada pelo paciente (88%), os efeitos do cuidado 

recebido na maneira do paciente lidar com a doença (85,7%) e compreensão do profissional 

que recebeu o paciente no serviço sobre o problema apresentado por ele (85%). Um pequeno 

número de familiares apresentou satisfação regular, categoria 3, em relação ao item que avalia 
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se os cuidados recebidos ajudaram o paciente a lidar de maneira mais eficiente com o 

problema dele (9,5%). Uma minoria apresentou insatisfação, categoria 1 e 2, em relação ao 

item que avalia a compreensão sobre o tipo de ajuda necessitada pelo paciente (9,6%). 

 

Tabela 11 

Escores médios e porcentagens da satisfação dos familiares por item. 

  Insatisfeitos Indiferentes Satisfeitos 

Itens Média (DP) Respostas 

1 e 2 

Respostas 

3 

Respostas 

4 e 5 

1. Profissional que admitiu seu 

familiar compreendeu o 

problema dele? 

4,02(0,91) 6(7,2%) 7(8,3%)   71(84,5%) 

2. A equipe do compreendeu o 

tipo de ajuda que seu familiar 

necessitava? 

4,17(1,03) 8(9,6%) 2(2,4%)    74(88%) 

3. Os cuidados que o paciente 

recebeu o ajudaram a lidar com 

o problema dele? 

4,44(0,97) 4(4,8%) 8(9,5%) 72(85,7%) 

4. Você acha que seu familiar 

obteve o tipo de cuidado que 

você pensava que 

ele necessitava? 

4,34(0,87) 3(3,6%) 7(7,3%) 74(88,1%) 

5. Satisfação em relação a 

privacidade durante o 

tratamento. 

6. Satisfação em a 

confidencialidade. 

4,33(0,78) 2(2,4%) 7(8,3%) 75(89,3%) 

4,35(0,79) 2(2,4%) 4(4,8%) 78(92,8%) 

7. Competência e conhecimento 

do técnico de referência. 

4,54(0,80) 2(2,4%) 7(8,4%) 75(89,2%) 

8. Seu familiar se beneficiou 

com o atendimento no serviço? 

4,58(0,81) 3(3,5%)        5(6%)   76(90,5%) 

 

Análises univariadas das variáveis sociodemográficas e de condições de vida 

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise estatística univariada, visando a 

identificar os fatores sociodemográficos e de condições de vida significativamente 

relacionados à satisfação dos familiares com os serviços de saúde mental. Foram feitas 

análises para a escala global e para cada uma das subescalas. Foi utilizado o teste Mann-

Whitney para amostras independentes para as variáveis categóricas e o teste de correlação de 

Sperman para as variáveis contínuas. 
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A Tabela 12 apresenta as análises referentes ao escore global de satisfação, indicando, 

para cada uma das variáveis sociodemográficas e de condições de vida, os dados referentes ao 

número de sujeitos (n), as médias, assim como os valores de p referentes do teste Mann-

Whitney. Os resultados mostraram que as variáveis “recebimento de informações sobre o 

transtorno psiquiátrico do paciente” e “sentir apoio por parte dos profissionais que cuidam do 

paciente” estavam significativamente relacionadas ao escore global de satisfação e ao escore 

das subescalas 1, 2 e 3. Os familiares que receberam mais informações sobre a doença dos 

seus familiares e que sentiam ter o apoio dos profissionais de saúde estavam mais satisfeitos 

com o serviço de saúde mental. A variável “sexo do familiar” estava significativamente 

relacionada com o grau de satisfação em relação a subescala 1. Os familiares do sexo 

feminino estavam mais satisfeitos com o serviço de saúde mental. 

A Tabela 13 apresenta as análises referentes ao escore global e aos escores das 

subescalas de satisfação dos familiares para as variáveis sociodemográficas e de condições de 

vida contínuas. Os resultados mostraram que nenhuma das variáveis apresentou relação 

significativa com o grau de satisfação. Os resultados mostraram que nenhuma das variáveis 

apresentou relação significativa com o grau de satisfação.  

Os resultados descritos, referentes as análise univariadas, permitiram encontrar três 

variáveis significativamente relacionadas à maior satisfação dos familiares com o serviço 

tanto para a escala global quanto para as subescalas. As variáveis foram: sexo do familiar, 

recebimento de informações sobre a doença do paciente e sentir apoio por parte dos 

profissionais que cuidam do paciente. De acordo com esses resultados, estavam 

significativamente mais satisfeitos os familiares do sexo feminino, que haviam recebido 

informações sobre o transtorno psiquiátrico do paciente e que sentiam ter o apoio dos 

profissionais que cuidavam do paciente. 

 

Análise multivariada dos fatores associados à satisfação global dos familiares com 

o serviço de saúde mental 

 
Para identificar a importância relativa das variáveis associadas ao maior grau de 

satisfação dos familiares com os serviços de saúde mental, foi realizada a análise 

multivariada, utilizando o teste de regressão linear múltipla. Foram incluídas, na análise 

multivariada, as variáveis significativas identificadas nas análises univariadas (p ≤ 0,05) e as 

variáveis que apresentaram relações com a escala global e com as subescalas de satisfação 
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com valores de p ≤ 0,25. As variáveis sociodemográficas e clínicas significativas pré-

selecionadas nas análises univariadas foram: sexo do familiar, recebimento de informações 

sobre o transtorno psiquiátrico do paciente e sentir apoio por parte dos profissionais que 

cuidam do paciente. As variáveis selecionadas segundo os critérios de Hosmer e Lemeshou 

(2000), com p ≤ 0,25, foram: se o familiar trabalha, se cuida de outras pessoas da família além 

do paciente psiquiátrico, se possui algum problema de saúde, se já sentiu-se doente em função 

da tarefa de cuidar do paciente, se possui alguma atividade de lazer, se possui renda própria, o 

número de pessoas na família que estão sob os cuidados do familiar, o número de problemas 

de saúde apresentados pelo familiar e o número de comportamentos problemáticos 

apresentados pelo paciente. 
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Tabela 12 

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e de condições de vida categóricas em relação à satisfação global e as subescalas 1, 2 e 3 dos 

familiares com o serviço de saúde mental. 

                 Global              Subescala 1           Subescala 2          Subescala 3 

Variáveis Categorias n Média (DP) p Média (DP) p Média (DP) p Média (DP) p 

Sexo Masculino 22 34,14 0,06 33,75 0,04* 38,77 0,39 36,02 0,12 

Feminino 62 45,47  45,60  43,82  44,80  

Vive com 

companheiro 

Sim 49 42,59 0,99 42,86 0,86 41,80 0,74 43,62 0,59 

Não 35 42,51  42,00  43,49  40,93  

Possui filhos Sim 77 42,59 0,99 42,83 0,66 41,90 0,44 42,73 0,75 

Não 7 42,57  38,86  49,07  39,93  

Trabalho  Sim 37 46,11 0,22 44,41 0,50 46,68 0,15 43,32 0,77 

Não 47 39,66  41,00  39,21  41,85  

Renda própria Sim 64 41,30 0,41 41,34 0,40 42,05 0,75 41,30 0,38 

Não 20 46,33  46,23  43,95  46,33  

Cuida de outras 

pessoas da família 

Sim 45 46,97 0,07 45,00 0,06 46,59 0,09 44,94 0,29 

Não 39 37,95  39,00  37,78  39,68  

Possui problemas de 

saúde 

Sim 51 43,85 0,52 40,88 0,60 41,39 0,59 46,04 0,07 

Não 33 40,41  43,55  44,21  37,03  

Possui outras 

preocupações  

Sim 62 43,05 0,72 42,44 0,97 42,21 0,85 43,79 0,38 

Não 22 40,95  42,66  43,32  38,86  

Se sentiu doente por 

cuidar do paciente 

Sim 55 40,90 0,40 41,73 0,67 39,95 0,17 42,43 0,96 

Não 29 45,53  43,97  47,34  42,64  

Possui alguma 

atividade de lazer 

Sim 15 40,80 0,16 41,95 0,63 41,50 0,40 51,57 0,08 

Não 69 50,83  45,03  47,10  40,53  

Recebeu informação 

sobre o caso  

Sim 55 48,07 0,00* 45,75 0,07 47,38 0,01* 46,86 0,01* 

Não 29 31,93  36,34  33,24  34,22  

Sentiu o apoio dos 

profissionais  

Sim 69 46,00 0,00* 44,80 0,03* 45,94 0,00* 45,49 0,01* 

Não 15 26,00  31,10  26,67  28,73  
Continua 
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Continuação da Tabela 12 

Acredita que o 

paciente é capaz de 

controlar os seus 

comportamentos 

problemáticos 

Sim 55 41,66 0,81 42,90 0,90 43,26 0,82 40,52 0,56 

Não 29 42,95  42,29  42,10  43,55  

 

 

Tabela 13 

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e de condições de vida contínuas associadas à satisfação global e às subescalas 1, 2 e 3 dos 

familiares com o serviço de saúde mental. 

  Global Subescala 1 Subescala 2 Subescala 3 

Variáveis Média (DP) r p r p r p r p 

Idade 51,48 (13,57) -0,03 0,75 r p -0,10 0,33 0,00 0,97 

Valor da renda       1.161 (662) -0,02 0,82 0,02 0,81 0,12 0,32 -0,16 0,19 

Número de anos de escolaridade     7,30 (4,38) 0,00 0,93 -0,03 0,77 0,04 0,69 -0,07 0,49 

Número de pessoas sob os cuidados do familiar      2,06 (1,08) 0,21 0,14 0,04 0,71 0,19 0,18 0,25 0,08 

Número de problemas de saúde do familiar   3,42 (13,53) 0,09 0,49 0,11 0,44 -0,02 0,84 0,12 0,37 

Número de comportamentos problemáticos do 

paciente 

   5,38 (3,93) 0,00 0,97 0,20 0,13 0,07 0,51 -0,10 0,35 
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Variáveis sociodemográficas e de condições de vida associadas à satisfação global 

dos familiares 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados de regressão linear múltipla das variáveis 

sociodemográficas e de condições de vida com o grau de satisfação global dos familiares com 

o serviço de saúde mental. São apresentados somente os resultados para as variáveis que 

foram significativas no modelo final de regressão, adotando-se p ≤ 0,05.  

 

Tabela 14 

Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficas e de condições de vida 

dos familiares associadas à sua satisfação global com o serviço de saúde mental. 

 

Variáveis associadas Beta DP t p  

Constante 3,711 0,221 16,743 0,00  

1. Sentir o apoio dos profissionais que 

cuidam do paciente. 

  0,655 0,155   0,390 0,00  

2. Receber informações suficientes com 

relação ao transtorno psiquiátrico do 

paciente. 

 0,348 0,124   0,257 0,00 

3.Cuidado com outras pessoas doentes na 

família. 

 0,286 0,119  0,222 0,01 

 

O modelo de regressão linear múltipla para as variáveis sociodemográficas e de 

condições de vida dos familiares apresentou a seguinte reta de regressão: y = 3,71 +  0,65 + 

0,34 + 0,28. Essa reta de regressão indicou que a satisfação dos familiares com o serviço de 

saúde mental era maior quando eles sentiam o apoio dos profissionais responsáveis pelo 

cuidado com o paciente, quando recebiam informações sobre o transtorno psiquiátrico do 

paciente e quando cuidavam de outras pessoas doentes em suas famílias. 

 

Resultados da amostra de profissionais 

 

Serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas das características 

sociodemográficas e ocupacionais da amostra dos profissionais de saúde mental. Em seguida, 

os resultados dos testes de normalidade. Em terceiro lugar, serão apresentadas as análises 

univariadas dos fatores sociodemográficos e ocupacionais associados à satisfação. 

R2=0,33 

F=10,070 

p=0,00 

DW=1,89 
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Finalmente, serão apresentados os resultados das análises multivariadas, utilizando o grau de 

satisfação como variável dependente e, como variáveis independentes, os fatores 

sociodemográficos e ocupacionais. 

 

Descrição da amostra dos profissionais 

Características sociodemográficas  

 

Os resultados referentes às características sociodemográficas da amostra dos 

profissionais estão descritos na Tabela 15. Do total de 67 profissionais que participaram deste 

estudo, 70,10% eram mulheres e 29,90% eram homens. A idade média dos profissionais era 

41,28 anos, variando entre 24 e 60 anos. Em relação ao estado civil, a maioria (50,70%) era 

solteira. Em relação às categorias profissionais, os técnicos de enfermagem representavam a 

maior parte da amostra (41,8%), seguidos dos psiquiatras (16,4%) e enfermeiros (11,9%) 

respectivamente. 

 

Tabela 15 

Características sociodemográficas da amostra dos profissionais. 

Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagem (%) 

Sexo Masculino 20 29,90% 

 Feminino 47 70,10% 

Estado civil Solteiro 34 50,7% 

 Casado 23 34,30% 

 Separado/Divorciado 7 10,50% 

 Viúvo 3   4,50% 

Nível de escolaridade  Ensino médio 27 40,30% 

 Graduação 15 22,40% 

 Especialização 12 17,90% 

 Residência 11 16,40% 

 Mestrado 2       3% 

Profissão Agente de administração 

Assistente social 

Auxiliar de farmácia 

Enfermeiro 

Farmacêutico 

Psiquiatra 

Psicólogo 

Terapeuta ocupacional 

Técnico em enfermagem 

8 

1 

3 

8 

1 

11 

5 

2 

          28 

11,9% 

  1,5% 

  4,5% 

 11,9% 

  1,5% 

16,4% 

  7,5% 

  3,0% 

         41,8% 
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Características ocupacionais  

 

 

Os dados referentes às características ocupacionais dos profissionais estão dispostos na 

Tabela 16. Com relação ao tempo de trabalho, a maioria (52,2%) estava situada na categoria 

de um a cinco anos de trabalho no serviço de saúde mental. A maior parte da amostra tinha 

uma carga horária de 30 horas semanais (67,2%). A maioria dos profissionais possuía outro 

trabalho remunerado (68,7%) e, entre estes, 58,7% consideravam o trabalho no serviço de 

saúde mental estudado como o mais desgastante. Entre os profissionais entrevistados, 47,8% 

disseram que já consideraram a possibilidade de deixar o trabalho no serviço de saúde mental. 

A maioria dos profissionais relatou que reside a uma longa distância do local de trabalho 

(64,2%) e que o deslocamento afeta (63,6%) na execução das suas atividades de trabalho. 

 

Tabela 16 

Características ocupacionais da amostra dos profissionais. 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Tempo de trabalho  1 a 5 anos 35 52,2% 

 6 a 10 anos 13 19,4% 

 11 a 15 anos 6  9,0% 

 16 a 20 anos 13 19,4% 

Carga horária  20hs/semanais 11 16,4% 

 30hs/semanais 45 67,2% 

 40hs/semanais 11 16,4% 

Considerou mudar de trabalho Sim 

Não 

32 47,8% 

34 50,7% 

Possui outro trabalho remunerado Sim 46 68,7% 

 Não     21                  31,3% 

Mora longe do local de trabalho Sim 43 64,2% 

 Não 24 35,8% 

Considera que a distância interfere no 

seu trabalho 

Sim 28 63,6% 

Não 15 36,4% 

 

Normalidade da amostra 

 

Para determinar se as análises estatísticas univariadas e multivariadas seriam 

realizadas por meio de testes paramétricos ou não-paramétricos, os escores global e das 

subescalas da SATIS-BR, foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov. Nesse teste, valores de p superiores a 0,05 indicam que a distribuição dos dados é 

normal, devendo ser utilizados testes estatísticos paramétricos. 
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Os resultados dessa análise indicaram uma distribuição normal dos dados em relação 

ao escore global da escala SATIS-BR (K-S = 0,93; p = 0,34). Portanto, os testes estatísticos 

paramétricos foram utilizados para a análise dos dados referentes a esta amostra.  

 

Análise da satisfação dos profissionais 

Análise da satisfação dos profissionais global e por subescalas 

 

Na Tabela 17, estão dispostos os resultados referentes ao escore global de satisfação e 

aos escores das subescalas da SATIS-BR BR e a comparação entre as subescalas feita aos 

pares pela análise de variância (ANOVA) e pelo teste post hoc de Tukey. As análises 

mostraram que houve diferenças estatisticamente significativas em relação a todas as 

comparações das quatro subescalas, indicando que o grau de satisfação dos profissionais 

apresentou variações em função dos atributos do serviço de saúde mental.  

Os resultados referentes à amostra dos profissionais mostraram que a maioria dos 

escores das subescalas de satisfação (subescalas 1, 2 e 4) apresentou valor médio 3, que indica 

satisfação regular com o serviço. A subescala 3 (Condições de trabalho) foi a exceção, pois 

apresentou valor médio 2, indicando insatisfação com os aspectos avaliados. Nenhuma das 

subescalas alcançou os escores 4 e 5, indicativos de satisfação e muita satisfação com os 

aspectos avaliados. 

A dimensão da qualidade dos serviços prestados, avaliada pela subescala 1, apresentou 

um escore de satisfação mais elevado (3,39) em relação ao escore da dimensão da 

participação no serviço (3,11) que foi avaliado pela subescala 2. A dimensão da qualidade dos 

serviços prestados, avaliada pela subescala 1, apresentou um escore de satisfação mais 

elevado (3,39) em relação ao escore da dimensão das condições de trabalho (2,69) que foi 

avaliado pela subescala 3. A dimensão participação no serviço, avaliada pela subescala 2, 

apresentou um escore de satisfação mais elevado (3,11) em relação ao escore da dimensão das 

condições de trabalho (2,69) que foi avaliado pela subescala 3. A dimensão do 

relacionamento estabelecido entre colegas no local de trabalho, avaliada pela subescala 4, foi 

a dimensão que apresentou o escore de satisfação mais elevado (3,87) entre as quatro 

subescalas. O escore desta dimensão foi superior a três outros escores, a saber: o escore da 

dimensão da qualidade dos serviços prestados (3,39), o escore da dimensão da participação no 

serviço (3,11) e o escore da dimensão das condições de trabalho (2,69). 
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Na dimensão da qualidade dos serviços prestados (subescala 1), os profissionais 

avaliaram, de modo geral, o cuidado prestado aos pacientes, a compreensão dos seus 

problemas e o tipo de ajuda destinada a eles. Na dimensão da participação no serviço, 

(subescala 2), os profissionais avaliaram, em geral, a valorização das suas opiniões, a sua 

participação nas atividades de avaliação e a realização de discussões de temas profissionais. 

Na dimensão das condições de trabalho (subescala 3), a equipe avaliou, de modo geral, as 

condições das instalações da unidade de saúde, as condições de trabalho como a segurança, o 

salário e os benefícios recebidos. Na dimensão do relacionamento estabelecido entre colegas 

no local de trabalho (subescala 4), os profissionais avaliaram o clima organizacional 

predominante no serviço de saúde mental, bem como o clima de amizade entre os membros 

da equipe e o relacionamento com os colegas. 

 

Tabela 17 

Análise dos escores médios das subescalas de satisfação (SATIS-BR) pela análise de 

variância (ANOVA) e pelo teste post hoc de Tukey. 

                                                                                              Post hoc de Tukey 

Subescalas Média (DP) p 

(1-2) (1-3) (1-4) (2-3) (2-4) (3-4) 

1. Qualidade dos 

serviços prestados. 

3,39 (0,56) 0,04* 0,00** 0,00**    

2. Participação no 

serviço. 

3,11 (0,67)     0,00**  

3. Condições de 

trabalho. 

2,69 (0,53)    0,01*  0,00** 

4. Relacionamento 

no serviço. 

3,87 (0,70)       

Escala global 3,14 (0,48)  
Anova: F = 42,21 e p = 0,00*; p ≤0,01; Tukey: p (1-2) comparação das subescalas 1 e 2; p (1-3) comparação das 

subescalas 1 e 3; (1-4) comparação das subescalas 1 e 4; p (2-3) comparação das subescalas 2 e 3; p (2-4) 

comparação das subescalas 2 e 4; p (3-4) comparação das subescalas 3 e 4; DP = desvio padrão. 

 

 

Análise da satisfação dos profissionais por itens 

 

A Tabela 18 apresenta os resultados descritivos dos escores de satisfação dos 

profissionais para cada item da escala SATIS-BR, em termos das médias, desvios-padrão e 

porcentagens. Os resultados indicam as porcentagens de profissionais que apresentaram os 

escores de 1 a 5 da escala de avaliação da satisfação e também uma divisão destes 
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profissionais em três categorias: muita insatisfação e insatisfação (categoria 1 e 2), satisfação 

regular (categoria 3) e satisfação e muita satisfação (categoria 4 e 5). 

Na amostra de profissionais, os itens da categoria 4 e 5 que apresentam as 

porcentagens mais elevadas de satisfação, foram: o relacionamento com os colegas (85,1%), o 

grau de autonomia no trabalho (80,6%), o grau de competência profissional da equipe 

(76,1%) e o grau de responsabilidade no trabalho (74,6%). Com relação à categoria de 

satisfação regular, categoria 3, verificou-se que  os profissionais consideraram como regular a 

sua participação na avaliação das atividades (46,3%), a expectativa de promoção (44,8%) e a 

adequação do serviço para receber os pacientes (40,3%). Quanto à categoria 1 e 2, indicativa 

de insatisfação, as porcentagens mais elevadas foram para os itens: conforto e aparência do 

serviço (92,6%), medidas de segurança no serviço de saúde mental (89,5%), salário (71,6%), 

instalações gerais do serviço (65,6%) e benefícios recebidos (61,2%). 

 

Tabela 18 

Escores médios e porcentagens de satisfação dos profissionais por itens. 

  Insatisfeitos Indiferentes Satisfeitos 

Itens Média (DP) Respostas 

1 e 2 

Respostas 

3 

Respostas 

4 e 5 

1.Satisfação geral com o 

serviço. 

3,25(1,02) 22(32,8%) 6(9%) 39(58,2%) 

2. Expectativa de promoção. 3,08(1,02) 14(20,8%) 30(44,8%) 23(34,4%) 

3. Grau de responsabilidade. 3,70(1,03) 14(20,9%) 3(4,5%) 50(74,6%) 

4. Relacionamento com os 

outros colegas. 

4,19(0,89) 4(6%) 6(9%)      57(85%) 

5. Grau de controle dos seus 

supervisores. 

3,57(1,10) 12(17,9%) 10(14,9%) 45(67,2%) 

6. Grau de autonomia. 3,85(0,85) 7(10,5%) 6(9%) 54(80,5%) 

7. Discussões relacionadas a 

temas profissionais. 

3,04(1,02) 27(40,3%) 10(14,9%) 30(44,8%) 

8. Grau de participação na 

tomada de decisões. 

3,10(1,04) 21(31,4%) 18(26,8%) 28(41,8%) 

9. Participação/implementação 

de programas. 

2,98(1,03) 20(29,8%) 20(29,4%) 27(40,8%) 

10. Participação na avaliação 

das atividades. 

2,65(0,96) 25(37,3%) 31(46,3%) 11(16,4%) 

11. Opinião. 3,22(1,04) 18(26,9%) 13(19,4%) 36(53,7%) 

12. Sensação de um bom clima 

no ambiente de trabalho. 

3,68(0,78) 4(6%) 22(32,8%) 41(61,2%) 

Continua 
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Continuação da Tabela 18 

13. Satisfação em relação ao 

clima no seu ambiente de 

trabalho. 

3,61(0,93) 13(19,5%) 8(11,9%) 46(68,6%) 

14. Satisfação com o clima de 

amizade no ambiente de 

trabalho. 

3,80(0,72) 3(4,5%) 16(23,9%)4 48(71,6%) 

15. Satisfação em relação ao 

salário. 

2,32(1,09) 48(71,6%) 3(4,5%) 16(23,9%) 

16. Benefícios recebidos. 2,53(1,14) 41(61,2%) 11(16,4%) 15(22,4%) 

17. Cuidados dispensados aos 

pacientes. 

2,95(1,10) 32(47,7%) 4(6%) 31(46,3%) 

18. Compreensão dos 

problemas dos pacientes. 

3,52(0,72) 7(10,4%) 20(29,9%) 40(59,7%) 

19. Compreendem do tipo de 

ajuda que os pacientes 

necessitam. 

3,56(0,74) 5(7,4%) 24(35,8%) 38(56,8%) 

20. Adequação do serviço para 

receber os pacientes. 

3,01(0,80) 19(28,4%) 27(40,3%) 21(31,3%) 

21. Quantidade de informações 

dadas aos pacientes sobre a 

doença. 

3,26(0,84) 15(22,4%) 18(26,9%) 34(50,7%) 

22. Quantidade de informações 

dadas aos pacientes sobre o 

tratamento. 

3,26(0,84) 15(22,4%) 18(26,9%) 34(50,7%) 

23. Forma de tratamento dos 

pacientes. 

3,40(0,90) 16(23,9%) 8(11,9%) 43(64,2%) 

24. Quantidade de ajuda dada 

aos pacientes. 

3,44(0,87) 14(20,9%) 9(13,4%) 44(65,7%) 

25. Privacidade durante o 2,74(1,10) 31(46,3%) 12(17,9%) 24(35,8%) 

26. Confidencialidade. 3,02(1,04) 24(35,8%) 13(19,4%) 30(44,8%) 

27. Freqüência de contato entre 

a equipe e os pacientes. 

3,19(0,98) 21(31,4%) 9(13,4%) 37(55,2%) 

28. Grau de competência 

profissional da equipe. 

3,70(0,96) 10(14,9%) 6(9%) 51(76,1%) 

29. Medidas de segurança. 1,79(0,78) 60(89,5%) 3(4,5%) 4 (6%) 

30. Aparência do serviço. 1,65(0,70) 62(92,5%) 3(4,5%) 2(3%) 

31. Instalações da unidade. 2,11(0,96) 44(65,6%) 17(25,4%) 6(9%) 

32. Recomendaria o serviço a 

um amigo ou parente? 

3,31(1,22) 15(22,4%) 19(28,4%) 33(49,2%) 

 

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e ocupacionais 

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise estatística univariada, visando 

identificar as variáveis a serem selecionadas para a análise multivariada de regressão linear 
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múltipla. Serão analisadas as categorias de variáveis sociodemográficas e ocupacionais em 

relação à satisfação dos profissionais com os serviços de saúde mental referente ao escore 

global e a cada subescala. Para essas análises, foram utilizados o teste t de Student para 

amostras independentes, para duas variáveis categóricas e a análise de correlação de Pearson, 

para as variáveis contínuas. 

A tabela 19 apresenta as análises referentes ao escore global e às subescalas de 

satisfação, indicando para cada uma das variáveis sociodemográficas e ocupacionais 

categóricas, os dados referentes ao número de sujeitos (n), as médias e os desvios-padrão, 

assim como os valores de p referentes ao Teste t de Student. Os resultados mostraram que as 

variáveis “morar longe do local de trabalho” e “considerar que a distância afeta o seu 

trabalho” apresentaram uma relação significativa em relação ao escore de satisfação. Os 

profissionais que moravam em localidades mais distantes do serviço de saúde mental 

apresentaram um menor grau de satisfação. Entre esses profissionais, a maior parte (63,6%) 

considera que a distância percorrida diariamente afeta a qualidade e a execução do seu 

trabalho. As demais variáveis não apresentaram relação significativa com o grau de 

satisfação. 

A Tabela 20 apresenta as análises referentes à escala global e às subescalas de 

satisfação dos profissionais para as variáveis sociodemográficas e ocupacionais contínuas. Os 

resultados mostraram que as variáveis “anos de escolaridade” e “tempo de trabalho em saúde 

mental” apresentaram uma relação significativa em relação ao grau de satisfação. A variável 

“anos de escolaridade” apresentou uma relação significativa negativa em relação ao escore 

global da escala SATIS-BR e em relação às subescalas 1 e 3, indicando que quanto maior o 

nível de escolaridade, em anos, menor o grau de satisfação dos profissionais com o serviço. A 

variável “tempo de trabalho em saúde mental” apresentou uma relação significativa negativa 

em relação às subescalas 1 e 4,  indicando que quanto maior o tempo de trabalho, em anos, 

menor o grau de satisfação dos profissionais com o serviço.  

Os resultados descritos, referentes às análises univariadas, permitiram encontrar quatro 

variáveis significativamente relacionadas à satisfação dos profissionais de saúde: morar longe 

do local de trabalho, considerar que a distância afeta o seu trabalho, o nível de escolaridade e 

o tempo de trabalho em saúde mental.  

De acordo com esses resultados, estavam significativamente mais insatisfeitos os pro 

fissionais que possuíam um maior nível de escolaridade, que possuíam maior tempo de 
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trabalho no serviço de saúde mental, que moravam longe do seu local de trabalho e que 

consideravam que a distância afeta a rotina de trabalho. 
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Tabela 19 

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas categóricas em relação à satisfação global e as subescalas 1, 2 e 3 dos pacientes com o 

serviço de saúde mental. 

           Global        Subescala 1      Subescala 2    Subescala 3   Subescala 4 

Variáveis Categorias n Média 

(DP) 

p Média 

(DP) 

p Média 

(DP) 

p Média 

(DP) 

p Média 

(DP) 

p 

Sexo Masculino 20 3,15(0,53) 0,91 3,49(0,48) 0,18 3,10(0,73) 0,95 2,68(0,59) 0,92 3,73(0,78) 0,30 

 Feminino 47 3,14(0,47)  3,35(0,59)  3,11(0,64)  2,70(0,50)  3,92(0,67)  

Vive com 

companheiro 

Sim 

Não 

31 

36 

3,24(0,44) 

3,06(0,50) 

0,13 3,50(0,58) 

3,30(0,52) 

0,15 3,15(0,66) 

3,07(0,68) 

0,64 2,81(0,51) 

2,60(0,52) 

0,10 4,00(0,57) 

3,75(0,79) 

0,15 

Possui outro 

trabalho 

remunerado. 

Sim 46 3,14(0,42) 0,98 3,38(0,59) 0,70 3,08(0,61) 0,78 2,71(0,56) 0,66 3,92(0,64) 0,69 

Não 21 3,15(0,51)  3,43(0,54)  3,13(0,70)  2,65(0,44)  3,84(0,73)  

Considerou 

mudar de 

trabalho 

Sim 

Não 

33 

34 

3,07(0,46) 

3,21(0,49) 

0,21 3,37(0,54) 

3,41(0,58) 

0,78 2,97(0,69) 

3,25(0,62) 

0,08 2,62(0,56) 

2,77(0,47) 

0,25 3,76(0,61) 

3,97(0,78) 

0,24 

Mora longe do 

trabalho. 

Sim 43 3,06(0,47)  0,07  3,32(0,55)  0,13    3,23(0,69)  0,28 2,59(0,55) 0,04* 3,77(0,71) 0,14 

Não 24 3,28(0,48)  3,53(0,55)  3,04(0,65)  2,60(0,53)  4, 04(0,67)  

A distância 

afeta o seu 

trabalho 

Sim 28 2,90(0,42) 0,00* 3,10(0,49) 0,00* 2,96(0,61) 0,17 2,46(0,47) 0,00* 3,58(0,70) 0,01* 

Não 15 3,40(0,46)  3,76(0,44)  3,24(0,61)  2,92(0,58)  4,14(0,58)  

 

Tabela 20  

Análise univariada das variáveis sociodemográficas e ocupacionais contínuas associadas à satisfação global e as subescalas 1, 2, 3 e 4 dos profissionais 

com o serviço de saúde mental. 

  Global Subescala 1 Subescala 2 Subescala 3 Subescala 4 

Variáveis Média (DP) r p r p r p r p r p 

Idade 40,77(10,81) -0,03 0,89 0,61 0,58  0,47 0,72 0,13 0,52 -0,16 0,18 

Anos de escolaridade   14,32(2,88) -0,28   0,02* -0,26   0,03* -0,04 0,58 -0,45   0,00* -0,10 0,15 

Tempo de trabalho     8,25(6,42) -0,21 0,08 -0,23   0,05* -0,09 0,45 -0,70 0,57 -0,32   0,00* 

Horas de trabalho semanal   29,85(5,69) 0,25   0,12* 0,21 0,23  0,79 0,82  0,26 0,12  0,35  0,06 



Análise multivariada dos fatores associados à satisfação global dos profissionais com 

o serviço de saúde mental 

 
Para identificar a importância relativa das variáveis associadas ao grau de satisfação dos 

profissionais com os serviços de saúde mental, foi realizada a análise multivariada, utilizando o 

teste de regressão linear múltipla. Foram incluídas, na análise multivariada, as variáveis 

significativas identificadas nas análises univariadas (p ≤ 0,05) e as variáveis que apresentaram 

relações com a escala global e com as subescalas de satisfação com valores de p ≤ 0,25. As 

variáveis sociodemográficas e clínicas significativas pré-selecionadas nas análises univariadas 

foram: distância entre a residência do profissional e o seu local de trabalho, considerar que a 

distância afeta o seu trabalho, o nível de escolaridade e o tempo de trabalho em saúde mental. As 

variáveis selecionadas segundo os critérios de Hosmer e Lemeshou (2000), com p ≤ 0,25, foram: 

se o profissional vive com um companheiro, se já considerou a possibilidade de mudar de 

trabalho, a sua idade e o número de horas de trabalho semanais. 

 

Variáveis sociodemográficas e ocupacionais ssociadas à satisfação global dos 

profissionais 

 

A Tabela 21 apresenta os resultados de regressão linear múltipla das variáveis 

sociodemográficas e ocupacionais com o grau de satisfação global dos profissionais com o 

serviço de saúde mental. São apresentados somente os resultados para as variáveis que foram 

significativas no modelo final de regressão, adotando-se p ≤ 0,05. 

 

Tabela 21 

Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficas e ocupacionais dos 

profissionais associadas à sua satisfação global com o serviço de saúde mental. 

Variáveis Beta DP t p  

Constante 4,034 0,297 13,574 0,00 R2 = 0,15 

F (3,847) (p = 0,00) 

DW = 1,68 
Nível de escolaridade. -0,046 0,019 -0,273 0,02 

Anos de trabalho -0,017 0,009 -1,967 0,05 

 

O modelo de regressão linear múltipla para as variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais dos profissionais apresentou a seguinte reta de regressão: y = - 0,27 nível de 

escolaridade + (- 0,23) anos de trabalho em saúde mental. Essa reta de regressão indicou que a 

satisfação dos profissionais om o serviço de saúde mental era maior quando eles possuíam menor 

nível de escolaridade e quando trabalhavam há menos tempo no serviço de saúde mental. 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo possibilitaram identificar os fatores associados à 

satisfação dos pacientes, dos familiares e dos profissionais com o serviço de saúde mental. Os 

resultados mostraram, ainda, diferenças e semelhanças no grau de satisfação expresso por estes 

três atores.  

Em relação à amostra dos pacientes, os resultados indicaram um grau de satisfação global 

apenas regular com o serviço de saúde mental avaliado. Esses dados contrariaram as indicações 

das pesquisas internacionais (Pascoe, 1983; Ruggeri, 1994; Benkiron & Hammil, 2003; Gani et 

al., 2011; Holikatti et al., 2012) e da literatura nacional (Heckert et al., 2006; Kantorski et al., 

2009; Silva et al., 2012; Camilo et al., 2012, Miranda, Souza, & Ferreira, 2014), que 

encontraram satisfação ou muita satisfação entre os pacientes psiquiátricos. Uma análise mais 

detalhada mostrou que os pacientes apresentaram graus de satisfação bastante diferenciados em 

relação às dimensões avaliadas, demonstrando a sua capacidade de discriminação dos atributos 

do serviço de saúde mental estudado. Em conseqüência, como alguns aspectos do serviço foram 

alvo de satisfação ou muita satisfação e outros foram avaliados como insatisfatórios, o escore 

global médio se situou no nível regular de satisfação.  

No que se refere às dimensões do serviço, os pacientes apresentaram um grau de 

satisfação elevado com relação à ajuda e acolhida recebida no serviço e da competência e 

compreensão da equipe, enquanto que demonstraram insatisfação com as condições físicas e 

conforto do serviço. Esses resultados estão de acordo com outros estudos nacionais que 

utilizaram o mesmo instrumento para avaliação da satisfação dos pacientes, demonstrando 

também uma maior satisfação em relação à ajuda recebida e insatisfação em relação às condições 

físicas do serviço (Kantorski et al., 2009; Silva et al., 2012; Camilo et al., 2012, Miranda et al., 

2014). 

A análise por itens da escala SATIS-BR mostrou que a maioria dos pacientes apresentou 

satisfação ou muita satisfação (escores 4 e 5) especificamente com: competência da equipe, nível 

de competência do profissional mais próximo do paciente, ter sido tratado com respeito e 

dignidade, tipo de ajuda dada pelo serviço e acolhimento dos profissionais. A satisfação dos 

pacientes esteve relacionada, principalmente, aos seus técnicos de referência, que são os 

profissionais que acompanham os casos de forma mais próxima. Dados da literatura 

internacional (Pascoe, 1983; Perreault et al., 2001; Holikatti et al., 2012) indicaram que a 

quantidade de atenção que os profissionais destinam aos pacientes funciona com um 

determinante da satisfação. 
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Por outro lado, os pacientes consideraram como regular a discussão realizada com eles 

sobre o seu tratamento. Estes resultados convergem com os dados da literatura. O estudo de 

Kantorski et al. (2009) também encontrou níveis mais baixos de satisfação em relação à 

discussão realizada com os pacientes sobre o seu tratamento. Segundo Perreault et al., (2001), a 

quantidade de informação disponibilizada aos pacientes sobre o tratamento é uma preditora da 

satisfação.  

A insatisfação ou muita insatisfação dos pacientes se manifestou em relação ao conforto e 

aparência do serviço e às condições gerais da unidade de saúde mental. A situação de 

precariedade das instalações dos serviços de saúde mental foi apontada em outros estudos 

brasileiros. Nos trabalhos de Kantorski et al. (2009), Silva et al. (2012), Camilo et al. (2012) e 

Miranda et al. (2014), a dimensão que avalia a estrutura física dos serviços foi a que menos 

agradou os pacientes que frequentavam os serviços. Segundo Andreoli (2007), tem havido um 

subfinanciamento no campo da saúde mental. Apesar da adoção de uma política nacional de 

serviços comunitários de saúde, faltam verbas para que esses serviços tenham e mantenham uma 

estrutura adequada para receber os pacientes. 

No que se refere à análise multivariada, o modelo final da análise de regressão, 

apresentou apenas a variável “idade de início do transtorno psiquiátrico” como preditora do grau 

de satisfação. Os pacientes que tiveram o início do transtorno psiquiátrico mais tardiamente 

estavam mais satisfeitos com o serviço de saúde mental. Segundo a revisão de literatura de 

Espiridião e Trad (2006), a variável idade é a que apresenta maior concordância nos diferentes 

estudos, sendo que os grupos mais idosos tendem a apresentar escores mais elevados de 

satisfação. Uma possível explicação para este resultado está relacionada aos prejuízos que os 

transtornos psiquiátricos provocam na vida dos pacientes. Os quadros psicopatológicos que se 

iniciam nos primeiros anos da fase adulta apresentam prognósticos mais severos e impedem que 

o indivíduo se engaje em atividades de trabalho, educacionais e de relacionamentos sociais 

(WHO, 2001). Portanto, os pacientes que apresentaram o início do quadro psiquiátrico em idade 

mais avançada tendem a sofrer um impacto menor destes prejuízos apresentando uma maior 

satisfação com os resultados do tratamento e com o serviço de saúde mental.  

No que se refere à amostra de familiares, os resultados indicaram, ao contrário da amostra 

de pacientes, um alto grau de satisfação global com o serviço de saúde mental pesquisado e com 

todas as dimensões avaliadas. Esses dados contrariaram as indicações dos estudos internacionais 

de Stengard et al. (2000) e de Kartalova-O’Doherty & Doherty (2009), que encontraram níveis 

elevados de insatisfação entre os familiares de pacientes psiquiátricos. Por outro lado, os 

resultados do presente estudo corroboraram os dados de outro estudo internacional (Perreault et 
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al., 2011) e de quatro estudos brasileiros que avaliaram a satisfação dos familiares (Bandeira et 

al., 2011, Camilo et al., 2012; Miranda et al., 2014; Santos & Cardoso, 2014).  

Segundo Bandeira et al. (2011), uma hipótese explicativa para estes resultados pode ser 

levantada considerando a realidade dos serviços de saúde mental brasileiros comparativamente à 

dos serviços de saúde em geral. Os serviços de saúde mental apresentam determinadas 

características que contribuem para a satisfação dos seus usuários como, por exemplo, gratuidade 

de medicamentos, veículo para buscar e levar os pacientes da permanência-dia até as suas casas, 

disponibilidade de passes de ônibus para que os pacientes possam ir as suas consultas no serviço 

de saúde mental e a facilidade em agendar consultas. Essas interpretações convergem com os 

resultados de outros estudos nacionais (Bandeira et al., 2011; Camilo et al., 2012) que 

encontraram altos níveis de satisfação em relação aos serviços de saúde mental. Entretanto, o 

alto grau de satisfação dos familiares encontrado no presente estudo e em outros estudos 

brasileiros pode não indicar, necessariamente, a qualidade destes serviços. Os serviços de saúde 

mental estão sendo, aparentemente, comparados com serviços que tem objetivos, clientela e 

funcionamento diferentes. Os serviços de saúde mental devem contar com intervenções 

específicas que não fazem parte do rol de atividades dos serviços de saúde geral e, de acordo 

com os resultados do presente estudo, esses elementos parecem passar despercebidos pelos 

familiares.  

No que se refere aos itens específicos avaliados, os familiares apresentaram maior 

satisfação com as condições de confidencialidade e privacidade do serviço, com a competência 

do profissional de referência e com os resultados do tratamento dos pacientes para ajudá-los com 

os seus problemas. Esses achados são congruentes com dados do estudo de Perreault et al. 

(2011), segundo o qual as famílias expressam maior satisfação em relação ao serviço de saúde 

mental quando os seus parentes apresentam uma melhora do quadro clínico.  

Na análise multivariada, dentre as variáveis sociodemográficas e de condições de vida 

investigadas, ter o apoio dos profissionais que cuidavam do paciente, receber informações sobre 

o transtorno psiquiátrico e cuidar de outros membros da família foram as variáveis preditoras da 

satisfação dos familiares com o serviço. Aqueles familiares que tinham o apoio dos profissionais 

de saúde estavam mais satisfeitos com o serviço de saúde mental. Este dado corrobora o estudo 

de Perreault et al. (2011), que avaliou a satisfação de 145 familiares de pacientes psiquiátricos 

em tratamento em serviços comunitários de saúde mental. Os resultados do estudo canadense 

mostraram que o principal fator preditivo para a satisfação dos familiares era a colaboração entre 

a família e os profissionais de saúde. No presente estudo, a maior parte dos familiares 

entrevistados (82,1%) relatou sentir o apoio dos profissionais e ter a liberdade para chamá-los em 
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caso de necessidade. As possíveis explicações para este resultado podem estar relacionadas ao 

fato do serviço de saúde mental estudado estar em funcionamento há mais de 25 anos. Uma parte 

dos pacientes (26,4%) realiza o tratamento psiquiátrico neste mesmo local há aproximadamente 

10 anos e os familiares dos pacientes possuem um longo relacionamento com os profissionais do 

serviço de saúde mental. Além disso, o índice de internação dos pacientes atendidos pelo serviço 

de saúde mental em hospitais psiquiátricos pesquisado é bastante baixo. Dos 84 pacientes 

entrevistados, 73,8% nunca tiveram uma internação hospitalar, demonstrando que o serviço de 

saúde mental consegue atender as situações de emergências, prestando o apoio necessário às 

famílias nas situações de crise.   

A variável “receber informações sobre o transtorno psiquiátrico do paciente” também foi 

preditora do grau de satisfação. A maior parte dos familiares (65,5%) relatou ter recebido 

informações sobre o quadro clínico do paciente e a origem da informação foi proveniente, em 

maior parte, dos profissionais de saúde (92,7%). Segundo Perreault et al. (2001) e Ruggeri 

(2003), a quantidade de informação disponibilizada ao paciente é um preditor do grau de 

satisfação. Os resultados do presente estudo indicam que isto é também verdadeiro para os 

familiares dos pacientes psiquiátricos. Quando os familiares foram inquiridos sobre a capacidade 

do paciente em controlar os seus comportamentos problemáticos, a maior parte dos familiares 

(65,5%) considerou que o paciente não possui essa capacidade, revelando conhecimento sobre a 

natureza do transtorno psiquiátrico.  

A variável “cuidar de outros membros da família” também se mostrou como uma variável 

preditora do grau de satisfação. Os familiares que cuidavam de outras pessoas, além do paciente 

psiquiátrico, estavam mais satisfeitos com o serviço. Não foram encontrados outros estudos em 

que essa variável tenha aparecido como preditora do grau de satisfação. Uma possível explicação 

para esta relação pode estar relacionada ao fato de que conseguir um tratamento especializado 

dentro de condições de vida mais precárias (cuidar de mais de uma pessoa) pode gerar mais 

satisfação.  

No que se refere à amostra de profissionais, os resultados do presente estudo indicaram 

um grau de satisfação global regular dos profissionais em relação ao serviço de saúde mental 

pesquisado. Esses dados corroboram os resultados de outros estudos nacionais (De Marco et al., 

2008; Rebouças et al., 2008; Ishara, Bandeira & Zuardi, 2008) que encontraram níveis também 

apenas regulares de satisfação na equipe técnica e contrariam dados da literatura internacional, 

que encontraram níveis elevados de insatisfação no trabalho (Hannigan et al., 2000; Evans et al., 

2006;) 
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No que se refere à análise das dimensões avaliadas, os profissionais apresentaram 

elevados escores de satisfação em relação à dimensão do relacionamento estabelecido com os 

colegas no local de trabalho. Os trabalhos de De Marco et al. (2008), Rebouças et al. (2008) e 

Ishara, Bandeira e Zuardi (2008) encontraram este mesmo resultado. No presente estudo, uma 

parte dos profissionais do serviço (28,4%) trabalha junta há mais de 11 anos, sendo que 19,4% 

deles estão na equipe há mais de 16 anos. As equipes de enfermagem, por exemplo, possuem 

grupos de trabalho de acordo com os horários dos plantões e de acordo com as atividades a 

serem desempenhadas. No trabalho de Rebouças et al. (2008), as equipes dos serviços de saúde 

mental que trabalhavam de forma mais coesa e que proporcionavam maior suporte para os seus 

membros apresentaram níveis mais elevados de satisfação e níveis mais baixos de impacto. Esses 

resultados demonstram que o apoio dos pares pode ser entendido como um elemento importante 

para a satisfação dos profissionais e como um elemento de proteção em relação aos impactos 

causados pelo trabalho em saúde mental (Ishara, Bandeira & Zuardi, 2014). 

A dimensão relacionada às condições do local de trabalho apresentou o menor grau de 

satisfação por parte dos profissionais, indicando insatisfação e muita insatisfação em relação aos 

aspectos avaliados. Este resultado corrobora os dados dos trabalhos de De Marco et al. (2008), 

Rebouças et al. (2008) e Ishara, Bandeira e Zuardi (2008). Estes dados demonstram a 

necessidade de investimentos na estrutura física das unidades de saúde mental, a fim de fornecer 

melhores condições de trabalhos para os profissionais. 

Com relação aos itens da escala, a maioria dos profissionais apresentou satisfação ou 

muita satisfação com o relacionamento com os colegas, o grau de autonomia, a competência 

profissional da equipe e o grau de responsabilidade no trabalho. Estes resultados confirmam 

dados do estudo de Camilo et al. (2012), no que se refere aos itens com maior número de 

profissionais satisfeitos, que foram bastante similares aos resultados encontrados no presente 

estudo. 

Observou-se um grau apenas regular de satisfação dos profissionais com relação à sua 

participação na avaliação das atividades, expectativa de promoção e adequação do serviço para 

receber os pacientes. Segundo Rebouças et al. (2008), uma possível explicação para um grau 

regular de satisfação em relação à participação na avaliação de atividades é que as avaliações 

periódicas ainda não são rotineiras nos serviços de saúde mental. Sendo assim, é possível que 

alguns profissionais sejam indiferentes em relação às avaliações, uma vez que elas não fazem 

parte da sua realidade de trabalho (Rebouças, et al. 2008). Com relação à promoção no trabalho, 

o estudo de Camilo et al. (2012) também apresentou uma porcentagem expressiva de 

profissionais com escore apenas regular de satisfação em relação a expectativa de promoção. 
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Uma possível explicação seria a ausência de um plano de carreira para os profissionais de saúde 

do setor público. A ausência de um plano de carreira pode exercer uma influência negativa sobre 

a motivação e a satisfação, contribuindo para que os profissionais deixem de investir em 

formação continuada e qualificação pela falta de reconhecimento de tais investimentos, além de 

não se sentirem motivados a permanecer nos seus postos de trabalho. Os dados de ambos os 

estudos (Camilo et al., 2012; Rebouças et al., 2008) alertam para a necessidade de uma revisão 

do plano de carreira dos profissionais que trabalham no setor público de saúde, pois a maneira 

como o sistema está organizado parece prejudicar a qualidade da assistência prestada. No que se 

refere à baixa satisfação com a adequação do serviço para receber os pacientes, uma possível 

explicação se refere à falta de investimentos no conforto e na infraestrutura dos serviços de 

saúde. 

A grande maioria dos profissionais se declarou insatisfeita em relação ao conforto e 

aparência do serviço, com as medidas de segurança, o salário, as instalações gerais da unidade e 

com os benefícios recebidos. Outros estudos brasileiros encontraram níveis semelhantes de 

insatisfação no que se refere às condições físicas dos serviços de saúde mental (De Marco et al., 

2008; Rebouças et al., 2008; Ishara, Bandeira, & Zuardi, 2008), sinalizando o estado crítico em 

que se encontram muitos serviços de saúde. Estes resultados estão em acordo com os dados que 

demonstram a escassez de investimentos públicos no setor de saúde mental (Andreoli, 2007). No 

caso específico do serviço avaliado neste trabalho, a falta de condições físicas adequadas pode se 

explicar pelo fato de ele ter se modificado ao longo dos anos, principalmente no que se refere à 

sua área de abrangência e aumento do número de pacientes atendidos, sendo que a estrutura 

física permaneceu a mesma. Faltam salas para os atendimentos, faltam camas para acomodar os 

profissionais no período noturno, falta um local para o descanso dos profissionais plantonistas, 

falta mobiliário como, por exemplo, cadeiras, para a rotina de trabalho e os sanitários apresentam 

danos em seus componentes.  

A insatisfação dos profissionais do presente estudo em relação ao salário está em acordo 

com os dados de Camilo et al. (2012), que encontrou também uma alta porcentagem de 

profissionais insatisfeitos em relação a este mesmo aspecto. No trabalho de De Marco et al. 

(2008), a baixa remuneração também foi apontada como um aspecto negativo pelos 

trabalhadores do campo da saúde mental. Durante a realização da coleta de dados do presente 

trabalho, o serviço de saúde mental passou por um período de greve em que os profissionais 

paralisaram as atividades e reivindicaram ajuste salarial, benefícios e melhores condições de 

trabalho, que são justamente os itens da escala SATIS-BR que apresentaram o menor grau de 

satisfação.  
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Na análise multivariada, o modelo final da regressão linear múltipla mostrou que apenas 

as variáveis “nível de escolaridade” e “tempo de trabalho em saúde mental” foram preditoras do 

grau de satisfação dos profissionais com o serviço de saúde mental. Os resultados apontaram que 

os profissionais mais qualificados, isto é, com maior nível de escolaridade foram os que 

apresentaram os graus mais baixos de satisfação. Este resultado corrobora o trabalho de 

Rebouças et al., (2008), que encontrou uma correlação negativa entre o nível de escolaridade e a 

satisfação dos profissionais.  

Os resultados referentes à variável “tempo de trabalho em saúde mental” corrobora os 

resultados dos trabalhos de De Marco et al. (2008) e de Pelisoli et al. (2008). No trabalho de De 

Marco et al. (2008) os profissionais que apresentaram mais de dez anos no mesmo departamento 

apresentaram níveis menores de satisfação. No trabalho de Pelisoli et al. (2008), os profissionais 

com maior tempo de trabalho e que presenciaram mais frequentemente a alternância de gestão no 

serviço de saúde mental estavam mais desmotivados e mais insatisfeitos. No presente estudo, os 

profissionais com mais tempo de trabalho eram os mais descrentes no que se refere à realização 

de melhorias e mudanças no serviço de saúde mental. Uma explicação plausível para este fato é 

que os profissionais mais experientes já experimentaram os efeitos da alternância de gestão 

descrita por Pelisoli et al. (2008). Segundo esses autores, a alternância de gestão prejudica a 

instalação de projetos de longo prazo, pois a cada gestão nova alteram-se as prioridades e muitos 

projetos deixam de ser iniciados ou concluídos. Esta realidade é bastante desanimadora para os 

profissionais que atuam nos serviços públicos de saúde.  

Segundo Thornicroft e Tansella (2010), os serviços de saúde mental dependem muito 

mais dos recursos humanos do que dos recursos tecnológicos, ao contrário do que ocorre em 

outras áreas da medicina. As habilidades dos profissionais e a relação terapêutica possuem 

grande importância, visto que influenciam os pacientes no que se refere à adesão e a 

continuidade do tratamento prescrito, contribuindo assim, para a melhoria dos resultados 

(Thornicroft & Tansella, 2010). O contato clínico com pessoas com transtornos psiquiátricos, 

especialmente nos momentos de crise, é um tipo de trabalho que exige bastante da equipe, 

portanto, o cuidado em relação aos profissionais de saúde mental é essencial. Para Thornicroft e 

Tansella (2010), em função das exigências do trabalho em saúde mental, as equipes estão 

continuamente sujeitas a um desgaste físico e emocional. 

Apesar das considerações dos organismos internacionais sobre a importância da 

formação, capacitação e cuidado em relação às equipes dos serviços de saúde mental (WHO, 

2001), os estudos têm encontrado resultados pouco animadores. No presente trabalho, bem como 

nos estudos de Rebouças et al. (2008), De Marco et al. (2008) e Ishara, Bandeira e Zuardi 
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(2008), os resultados apontaram que as equipes estão “mais ou menos” satisfeitas ou indiferentes 

em relação ao seu trabalho. No contexto internacional, alguns estudos apontaram altos níveis de 

insatisfação no trabalho. No estudo de Evans et al. (2006), 28% dos entrevistados manifestaram 

interesse em mudar de trabalho, no presente estudo, 47,8% dos profissionais relataram ter 

considerado esta possibilidade. A precariedade da estrutura física, os baixos salários, a falta de 

segurança e a falta de condições de trabalho podem ser entendidas como consequências 

desastrosas do subfinanciamento dos serviços de saúde mental. Para Andreoli et al. (2007), 

adotar o modelo da reforma psiquiátrica significa aumentar os investimentos neste campo a fim 

de proporcionar melhores cuidados para as pessoas com transtornos psiquiátricos. No entanto, os 

resultados dos estudos realizados em serviços de saúde mental brasileiros têm mostrado uma 

realidade que pouco condiz com este princípio. 

O presente estudo apresenta algumas limitações. As amostras estudadas não foram 

selecionadas aleatoriamente, por isso, não é possível generalizar os resultados para as 

populações-alvo do serviço avaliado. Os pacientes entrevistados estavam estabilizados e faziam 

tratamento psiquiátrico há, pelo menos, três meses, não sendo, portanto, representativos de todos 

os pacientes que fazem tratamento de saúde mental. Quanto aos familiares, foram entrevistados 

aqueles que acompanhavam os seus parentes durante as consultas no serviço de saúde mental, 

entre esses, cinco não aceitaram participar do estudo alegando não ter tempo disponível para 

participar das entrevistas. No que se refere aos profissionais de saúde, foram entrevistados todos 

aqueles que estavam trabalhando e que aceitaram participar. Entre esses, quatro profissionais 

estavam em período de férias ou de licença, quatro não aceitaram participar do estudo e oito não 

entregaram os questionários. Outra limitação é que se trata de um estudo correlacional, portanto, 

é preciso ter cautela na interpretação dos resultados, já que este tipo de estudo não permite o 

estabelecimento de relações causais entre as variáveis avaliadas.  

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que as perspectivas dos pacientes, dos 

familiares e dos profissionais podem convergir ou divergir sobre os mesmos aspectos dos 

serviços de saúde mental. Por isso, é importante realizar avaliações em perspectivas múltiplas 

nos serviços de saúde mental com o objetivo de abarcar a complexidade que é inerente a estes 

serviços.  

A análise dos fatores preditores da satisfação, realizada pelo presente estudo, indicou a 

presença de variáveis sociodemográficas e clínicas relevantes para a satisfação de cada um destes 
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três atores. No que se refere à amostra de pacientes, a idade de início do transtorno psiquiátrico 

foi a variável mais importante. Os pacientes que tiveram o início do transtorno psiquiátrico mais 

tardiamente estavam mais satisfeitos com os serviços de saúde mental. Este dado é útil para 

promover uma reflexão sobre a situação contrária, isto é, para os quadros psiquiátricos que se 

iniciam nos primeiros anos da vida adulta. Para essas pessoas, o diagnóstico precoce e a 

introdução de um tratamento imediato são importantes para o controle da doença, para um 

melhor prognóstico e para a redução de danos em função dos problemas advindos do transtorno 

psiquiátrico. No entanto, para que os pacientes sejam diagnosticados precocemente e 

encaminhados para o tratamento especializado é preciso que haja uma integração entre os 

serviços de saúde geral e de saúde mental, pois na maioria dos casos os pacientes procuram os 

serviços de saúde geral antes dos serviços de saúde mental. Nestas condições, os serviços de 

saúde geral precisam ter a capacidade de rastrear adequadamente estes casos e realizar os 

devidos encaminhamentos. Portanto, a integração entre os serviços se mostra como algo de 

extrema importância para o campo da saúde pública. 

Quanto às variáveis preditoras da amostra de familiares, contar com o apoio dos 

profissionais que cuidam do paciente, receber informações sobre o quadro clínico do seu parente 

doente e cuidar de outros membros da família foram as variáveis de destaque. Para muitos 

familiares lidar com os transtornos psiquiátricos pode ser algo bastante difícil. As dúvidas em 

relação à melhor forma de agir diante dos comportamentos problemáticos, em relação às 

estratégias de enfrentamento a serem adotadas e em relação ao curso e cura da doença podem ser 

minimizadas com a provisão de apoio e de informação. Considera-se que estes elementos foram 

importantes para promover a alta satisfação dos familiares dos pacientes psiquiátricos neste 

estudo. Portanto, é necessário que os serviços de saúde mental dediquem especial atenção ao 

apoio e ao fornecimento de informação aos familiares a fim de preencher as suas necessidades e 

garantir a satisfação em relação à assistência. 

No que se refere à amostra de profissionais, o nível de escolaridade e o tempo de trabalho 

em saúde mental foram as principais variáveis preditoras do grau de satisfação. Os profissionais 

com maior nível de escolaridade e com maior tempo de trabalho no serviço de saúde mental 

estavam mais insatisfeitos do que os seus colegas em situação contrária. Estes dados sugerem 

que a maneira como o sistema de saúde remunera os profissionais contribui para a insatisfação 

dos seus servidores. O sistema atual valoriza pouco os investimentos na carreira, tais como o 

maior nível de escolaridade dos profissionais e o seu maior tempo de permanência no trabalho. 

Os benefícios recebidos por cursos de especialização e pós-graduações são baixos e fonte de 

insatisfação para estes profissionais, além de desmotivar o investimento na carreira. Além disso, 
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os benefícios recebidos por tempo de trabalho dedicado ao serviço público são igualmente 

baixos, gerando insatisfação em relação ao serviço. A realização de modificações nesse sistema 

se faz necessária, a fim de construir um sistema público de saúde que incentive os investimentos 

em qualificação e remunere melhor os profissionais por tempo de serviço.  

Os resultados deste trabalho destacaram a insatisfação dos pacientes e profissionais com a 

baixa qualidade da infraestrutura dos serviços de saúde mental, em acordo com outros estudos. 

Os estudos brasileiros, mesmos aqueles que encontraram um grau elevado de satisfação entre 

pacientes e profissionais, verificaram que a dimensão das condições físicas das unidades de 

saúde e as condições de trabalho da equipe são as que apresentam os escores mais inferiores. É 

importante que haja maior investimento na infraestrutura, no conforto e também nas condições 

de trabalho dos profissionais de saúde como elementos importantes para a satisfação de usuários 

e trabalhadores. É preciso que a proposta da desinstitucionalização e da reforma psiquiátrica se 

torne coerente com a realidade vivida nos serviços de saúde. Apesar do discurso acerca da 

importância e do valor dos serviços comunitários para a política pública de saúde mental no país, 

a análise desses serviços demonstrou uma realidade em que predominam o subfinanciamento e a 

falta de investimentos. 

Os resultados do presente estudo apontaram escores globais de satisfação parcialmente 

diferenciados para cada um dos três atores, indicando as dimensões em que eles diferiram ou 

convergiram. As avaliações em perspectiva múltipla ou integrativa produzem dados 

diversificados que podem ser bastante úteis para o melhor planejamento e para a gestão em saúde 

mental. O processo da reforma psiquiátrica no Brasil é considerado recente, quando comparado 

ao mesmo movimento realizado em outros países. Portanto, o desenvolvimento de estudos 

avaliativos, com todos os atores envolvidos nos serviços de saúde mental, é importante para 

monitorar e manter a qualidade dos serviços de saúde em nosso país. No entanto, apesar dessa 

importância, há uma carência de estudos publicados em indexadores de periódicos científicos 

com foco neste tipo de avaliação. Esta carência é ainda maior no que se refere à avaliação dos 

CAPS tipo III. 

Sugere-se, portanto, que sejam realizados estudos futuros que avaliem a satisfação dos 

pacientes, familiares e profissionais dos serviços de saúde mental de grande porte – os serviços 

do Tipo III. Estes serviços são os de maior complexidade da rede pública de saúde mental, tendo 

assim, um papel importante no tratamento e na reinserção social dos pacientes psiquiátricos. 

 

 

 



114 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

Andreoli, S.B. (2007). Serviços de saúde mental no Brasil. Reforma psiquiátrica e política da 

saúde mental no Brasil. In M.F. Mello, A.A.F. Mello & R. Kohn, Epidemiologia da Saúde 

Mental no Brasil (pp. 85-100). Porto Alegre: Artmed. 

 

Andreoli, S. B., Almeida-Filho, N., Martin, D., Mateus, M. D. M., & Mari, J. D. J. (2007). Is 

psychiatric reform a strategy for reducing the mental health budget? The case of Brazil. Revista 

Brasileira de Psiquiatria, 29(1), 43-46. 

 

Awad, G., & Voruganti, L.N.P. (2000). Intervention Research in Psychosis: Issues Related to the 

Assessment of Quality of Life. Schizophrenia Bulletin, 23(3), 557-564. 

 

Bandeira, M. (1991). Desinstitucionalização ou transinstitucionalização: Lições de alguns países. 

Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 40(7), 350-360. 

 

Bandeira, M., & Dorvil, H. (1996). Les Consultations a la salle d’urgence psiquiatrique: 

Comparaison entre des echantillons brésiliens et québecois. Le médecin du Québec, 31(8), 59-69. 

 

Bandeira, M., Gelinas, D., & Lesage, A. (1998). Desinstitucionalização: O programa de 

acompanhamento intensivo na comunidade. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 47(12), 627-640. 

 

Bandeira, M., Pitta, A.M.F., & Mercier, C. (2000). Escalas brasileiras de avaliação da satisfação 

(SATIS-BR) e da sobrecarga (IMPACTO-BR) da equipe técnica em serviços de saúde mental. 

Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 49(4), 105-115. 

 

Bandeira, M., Mercier, C., Perreault, M., Libério, M., & Pitta, A.M.F. (2002). Escala de 

avaliação da satisfação dos familiares com os serviços de saúde mental (SATIS-BR). Jornal 

Brasileiro de Psiquiatria, 51(1), 31-38. 

 

Bandeira, M., & Barroso, S.M. (2005). A sobrecarga das famílias de pacientes psiquiátricos. 

Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 54(1), 34-46. 

 

 



115 

 

Bandeira, M., Ishara, S., & Zuardi, A. W. (2007). Satisfação e sobrecarga de 

profissionais. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 56(4), 280-286. 

 

Bandeira, M., Silva, M.A., Camilo, C.A., & Felício, C.M. (2011). Satisfação de familiares de 

pacientes psiquiátricos com os serviços de saúde mental e seus fatores associados. Jornal 

Brasileiro de Psiquiatria, 60(4), 284-293. 

 

Bandeira, M., & da Silva, M. A. (2012). Escala de satisfação dos pacientes com os serviços de 

saúde mental (SATIS-BR): estudo de validação. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 61(3), 124-32. 

 

Bandeira, Lima & Barroso (Org.). (2014). Avaliação de serviços de saúde mental: princípios 

metodológicos, indicadores de qualidade e instrumentos de medida. Petrópolis, RJ : Vozes. 

 

Bardin, L. (1979). Análise de conteúdo (L.A. Reto & A. Pinheiro, Trad.). São Paulo: Edições 70, 

Livraria Martins Fontes (Obra original publicada em 1977). 

 

Barroso, S.M., Bandeira, M., & Nascimento, E.D. (2007). Sobrecarga de familiares de pacientes 

psiquiátricos atendidos na rede pública. Revista Psiquiatria Clínica, 34(6), 270-7. 

 

Blenkiron, P., & Hammill, C. A. (2003). What determines patients’ satisfaction with their mental 

health care and quality of life? Postgraduate Medical Journal, 79(932), 337-340. 

 

Camilo, C.A., Bandeira, M., Leal, R.M.A.C., & Scalon, J.D. (2012). Avaliação da satisfação e 

sobrecarga em um serviço de saúde mental. Cadernos de Saúde Coletiva, 20(1), 82-92. 

 

Campbell, D.T., & Stanley, J.C. (1979). Delineamentos experimentais e quase-experimentais de 

pesquisa. São Paulo: E.P.U. 

 

Caregnato, R.C.A, & Mutti, R. (2006) Pesquisa qualitativa: Análise de discurso versus análise de 

conteúdo. Texto Contexto Enfermagem, 15(4), 679-684. 

 

Cavalcanti, M.T., Carvalho, M.C.D.A., Valência, E., Dahl, C.M., & Souza, F.M.D. (2011). 

Adaptation of Critical Time Intervention for use in Brazil and its implementation among users of 



116 

 

psychosocial service centers (CAPS) in the municipality of Rio de Janeiro. Ciência & Saúde 

Coletiva, 16(12), 4635-4642. 

 

Contandriopoulos, A.P. (2006). Avaliando a institucionalização da avaliação. Ciência Saúde 

Coletiva, 11(3), 705-711. 

 

Contandriopoulos, A.P., Champagne, F., Denis, J.L., & Pineault, R. (1997). A avaliação na área 

de saúde: conceitos e métodos. In Z.M.A. Hartz, Avaliação em saúde: Dos modelos conceituais 

à prática na análise de implantação de programas (pp. 29-47). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

 

Delgado, P.G., Schechtman, A., Weber, R., Amstalden, A.F., Bonavigo, E., Cordeiro, F. et al. 

(2007). Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. In M.F. Mello, A.A.F. Mello 

& R. Kohn. Epidemiologia da Saúde Mental no Brasil (pp. 39-83). Porto Alegre: Artmed. 

 

Donabedian, A. (1990). The seven pillars of quality. Archives of Pathology & Laboratory 

Medicine, 114(11), 1115. 

 

Esperidião, M., & Trad, L.A.B. (2006). Avaliação de satisfação de usuários: Considerações 

teórico-conceituais. Cadernos de Saúde Pública, 22(6), 1267-1276. 

 

Evans, S., Huxley, P., Gately, C., Webber, M., Mears, A., Pajak, S. & Katona, C. (2006). Mental 

health, burnout and job satisfaction among mental health social workers in England and 

Wales. The British Journal of Psychiatry, 188(1), 75-80. 

 

Gani, N., Saeed, K., Minhas, F. A., Anjuman, N., Waleed, M., & Fatima, G. (2011). Assessment 

of patient satisfaction with mental health services in a tertiary care setting. J Ayub Med Coll 

Abbottabad, 23(1). 

 

Gigantesco, A., Picardi, A., Chiaia, E., Balbi, A., & Morosini, P. (2002). Patients’ and relatives’ 

satisfaction with psychiatric services in a large catchment area in Rome. European 

Psychiatry, 17(3), 139-147. 

 



117 

 

Guillemin F., Bombardier, C., & Beaton D. (1993). Cross-cultural adaptation of health-related 

quality of life measures: Literature review and proposed guidelines. Journal of Clinical 

Epidemiology, 46(12), 1417-1432. 

 

Günther, H. (1999). Como elaborar um questionário. In L. Pasquali (Ed.). Instrumentos 

Psicológicos: Manual Prático de Elaboração (pp. 1-15) Brasília: LabPAM; IBAPP. 

 

Hannigan, B., Edwards, D., Coyle, D., Fothergill, A., & Burnard, P. (2000). Burnout in 

community mental health nurses: Findings from the all‐Wales stress study. Journal of Psychiatry 

and Mental Health Nursing, 7(2), 127-134. 

 

Heckert, U., Teixeira, L.S., & Trindade, A.S. (2006). Avaliação da satisfação dos usuários do 

Centro Regional de Referência em Saúde Mental (CRRESAM) da região central de Juiz de Fora, 

MG. HU Revista, 32(1), 15-19. 

 

Holcomb, W.R., Parker, J.C., Leong, G., Thiele, J., & Higdon, J. (1998). Customer satisfaction 

and self-reported treatment outcomes among psychiatric inpatients. Psychiatric Services, 49, 

929-934. 

  

Holikatti, P. C., Kar, N., Mishra, A., Shukla, R., Swain, S. P., & Kar, S. (2012). A study on 

patient satisfaction with psychiatric services. Indian Journal of Ppsychiatry, 54(4), 327. 

 

Hosmer, D.W., & Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression. New York: John Wiley and 

Sons. 

 

Ishara, S. (2007). Equipes de saúde mental: avaliação da satisfação e do impacto do trabalho 

em hospitalização integral e parcial (Tese de doutorado). Recuperado de 

http://pgsm.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/2011/11/sergio-dout.pdf 

 

Ishara, S., Bandeira, M., & Zuardi, A.W. (2008). Equipes de serviços psiquiátricos públicos: 

Avaliação da satisfação. Revista Brasileira de Psiquiatria, 30(1), 38-41. 

 



118 

 

Jaegger, R.C., Guitton, A.P., Lyrio, J.M., Santos, M.M., Freitas, R.C.O., Gonçalves, S.R. et al. 

(2004). A experiência de morar fora: Avaliação da satisfação de usuários em um serviço de 

saúde mental. Cadernos de Saúde Coletiva, 12(1), 27-39. 

 

Kantorski, L.P., Jardim, V.R., Wetzel, C., Olschowsky, A., Schneider, J.F., Heck, R.M. et al. 

(2009). Satisfação dos usuários dos centros de atenção psicossocial da região Sul do Brasil. 

Revista de Saúde Pública, 43(Supl. 1), 29-35. 

 

Kohn, R., Mello, M.F., & Mello, A.A.F. (2007). O ônus e a carência de atendimento da doença 

mental no Brasil. In M.F. Mello, A.A.F. Mello, R. Kohn. Epidemiologia da Saúde Mental no 

Brasil (Cap. 10, pp. 199-207) Porto Alegre: Artmed. 

 

Kohn, R., Saxena, S., Levav I., & Saraceno B. (2004). The treatment gap in mental healthcare. 

Bulletin of the World Health Organization, 82, 858-866. 

 

Kustner, B.M., González, F.T., & García, J.F.G. (2002). Evaluación de los servicios de salud 

mental en el ámbito de la atención comunitaria. Actas Españolas de Psiquiatría,30(4), 253-258. 

 

Libério, M. (1999). Estudo de satisfação com os CAPS da cidade do Rio de Janeiro: Ouvindo 

seus atores principais. Dissertação de mestrado, Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

Locker, D., & Dunt, D. (1978). Theoretical and methodological issues in sociological studies of 

consumer satisfaction with medical care. Social Science & Medicine. Part A: Medical 

Psychology & Medical Sociology, 12, 283-292. 

 

Lougon, M. (2006). Psiquiatria institucional: Do hospício à reforma psiquiátrica (1a ed.).Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz. 

McCabe, R., Saidi, M., & Priebe, S. (2007). Patient-reported outcomes in schizophrenia. The 

British Journal of Psychiatry, 191(50), s21-s28. 

 

 

Machado, L.F., Dahl, C.M., Carvalho, M.C.A., & Cavalcanti, M.T. (2007). Programa de 

tratamento assertivo na comunidade (PACT) e gerenciamento de casos (case management): 

Revisão de 20 anos da literatura. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 56(3), 208-218. 



119 

 

 

Marco, P.F., Cítero, V. A., Moraes, E., & Nogueira-Martins L.A. (2008). O impacto do trabalho 

em saúde mental: Transtornos psiquiátricos menores, qualidade de vida e satisfação. Jornal 

Brasileiro de Psiquiatria, 57(3), 178-183. 

 

Ministério da Saúde. (2010). Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas: 

Saúde Mental em Dados 7 (Edição Especial). Brasília, DF: Ministério da Saúde. Recuperado em 

25 de junho, 2013, de http://www.saude.gov.br/bvs/saudemental 

 

Ministério da Saúde. (2011). Secretaria de Atenção à Saúde/DAPE. Saúde Mental no SUS: 

Acesso ao tratamento e mudança do modelo de atenção. Relatório de Gestão 2003-2006. 

Brasília, DF: Ministério da Saúde. Recuperado em 16 de maio, 2013 de  

http://www.saude.gov.br/bvs/saudemental 

 

Miranda, P. O., de Souza, O. F., & de Freitas Ferreira, T. (2014). Avaliação da satisfação dos 

pacientes e familiares em um serviço de saúde mental na cidade de Rio Branco, Acre. Jornal 

Brasileiro de Psiquiatria, 63(4), 332-40.   

 

Morgado, A., & Lima, L.A. (1994). Desinstitucionalização: Suas bases e a experiência 

internacional. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, 43(1), 19-28. 

 

Organização Mundial de Saúde. (1998). CID-10: Classificação Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (10a Rev.). São Paulo: Edusp. 

 

Pasquali L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2003.     

 

Pelisoli, C., Moreira, Â. K., & Kristensen, C. H. (2007). Avaliação da satisfação e do impacto da 

sobrecarga de trabalho em profissionais de saúde mental. Mental, 5(9), 63-78. 

 

Perreault, M., White, N.D., Fabrès, E., Landry, M., Anestin, A.S., & Rabouin, D. (2010). 

Relationship between perceived improvement and treatment satisfaction among clients of a 

methadone maintenance program. Evaluation and Program Planning, 33(4), 410-417. 

 

http://www.saude.gov.br/bvs/saudemental
http://www.saude.gov.br/bvs/saudemental


120 

 

Perreault, M., Rousseau, M., Provencher, H., Roberts, S., & Milton, D. (2011). Predictors of 

Caregiver Satisfaction with Mental Health Services. Community Mental Health Journal, 48(2), 

232-237. 

 

Prosser, D., Johnson, S., Kuipers, E., Szmukler, G., Bebbington, P. A. U. L., & Thornicroft, G. 

(1996). Mental health, “burnout” and job satisfaction among hospital and community-based 

mental health staff. The British Journal of Psychiatry, 169(3), 334-337. 

 

Portaria n. 3.088. (2011, 23 de dezembro). Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde. 

 

Rebouças, D., Legay, L. F., & Abelha, L. (2008). Satisfação com o trabalho e impacto causado 

nos profissionais de serviço de saúde mental. Revista de Saúde Pública, 41(2), 244. 

 

Reis, E.F.B., Santos, F.P., Campos, F.E., Acúrcio, F.A., Leite, M.T.T., & Leite, M.L.C. et al. 

(1990). Avaliação da qualidade dos serviços de saúde: notas bibliográficas. Cadernos de Saúde 

Pública, 6(1), 50-61. 

 

Ruggeri, M. (1994). Patients’ and relatives’ satisfaction with psychiatric services: The state of 

the art of its measurement. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, (5), 212-227. 

 

Ruggeri, M., Lasalvia, A., Bisoffi, G., Thornicroft, G., Vàzquez-Barquero, J. L., Becker, T., & 

Tansella, M. (2003). Satisfaction with mental health services in five European sites: Results from 

the EPSILON study. Schizophrenia Bulletin, 29(2), 229. 

 

Ruggeri, M., & Dall'Agnola, R. (1993). The development and use of the Verona Expectations for 

Care Scale (VECS) and the Verona Service Satisfaction Scale (VSSS) for measuring 

expectations and satisfaction with community-based psychiatric services in patients, relatives 

and professionals. Psychological Medicine, 23(02), 511-523. 

 

Ruggeri M. (2010). Satisfaction with mental health services. In: Thornicroft G, Tansella M, 

editors. Mental Health Outcome measures(p. 99-115). London: RCPsych Publications. 

 

http://link.springer.com/journal/10597


121 

 

Santos, A. F. O., & Cardoso, C. L. (2014). Familiares cuidadores de usuários de serviço de saúde 

mental: satisfação com serviço. Estudos de Psicologia, 19(1), 13-21. 

 

Schinnar, A. P., Rothbard, A. B., Kanter, R., & Jung, Y. S. (1990). An empirical literature 

review of definitions of severe and persistent mental illness. Am J Psychiatry, 147(12), 1602-8. 

 

Selltiz, C., Wrightsman, L., & Cook, S. (1987). Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais (Vol. 

1, 2a ed.). São Paulo. E.P.U. 

 

Silva, M., Bandeira, M., Scalon, J.D., & Quáglia, M.A.C. (2012). Satisfação dos pacientes com 

os serviços de saúde mental: A percepção de mudanças como preditora. Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, 61(2), 64-71. 

 

Silva, M. A. (2014). Satisfação dos usuários com os serviços de saúde mental.  In Bandeira, 

Lima & Barroso (Org.). Avaliação de serviços de saúde mental: princípios metodológicos, 

indicadores de qualidade e instrumentos de medida (Vol. 1, cap 2, pp. 55-86). Petrópolis, RJ : 

Vozes. 

 

Smith, M.J. (2004). Process and Outcome evaluations. In A.R. Roberts, & K.R. Yeager, 

Evidence-based Practice Manual: Research an Outcome Measures in Health and Human 

Services (pp. 606-609). New York: Oxford University Press. 

 

Snedecor, G.W., & Cochran, W.G. Métodos estadísticos. México: Cia Ed. Continental, 1971. 

703 p. 

 

Stengard, E., Honkonen, T., Koivisto, A. M., & Salokangas, R. K. (2000). Satisfaction of 

caregivers of patients with schizophrenia in Finland. Psychiatric Services, 51(8), 1034-1039. 

 

Tessler, R.C., & Gamache, G.M. (2000). Family experiences with mental illness. Westport: 

Alburn House. 

 

Thornicroft, G., & Tansella, M. (2010). Saúde Mental da população e cuidado comunitário. In G. 

Thornicroft, & M. Tansella. Boas práticas em Saúde Mental Comunitária (pp. 6-19). Barueri: 

Manole. 



122 

 

 

Ware, J. E.; Snyder, M. K.; Wright, W. R. & Davies, A. R. (1983). Defining and measuring 

patient satisfaction with medical care. Evaluation and Program Planning, 6, p. 247-263. 

 

World Health Organization. (1996). Who-SATIS Consumer’s and caregivers’ satisfaction with 

Mental Health Services: A Multisite Study. Geneva: Mental Health World Organization. 

 

World Health Organization. (2001). The World Health Report. Mental Health: New 

Understanding, New Hope. Geneva: WHO. 

 

World Health Organization. (2010). Basic Epidemiology: WHO. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

ANEXO 1  

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS PACIENTES COM OS SERVIÇOS 

DE SAÚDE MENTAL (SATIS-BR) 

 

 

 

Disponível na versão impressa da dissertação na Biblioteca do Campus Dom Bosco e em 

http://www.ufsj.edu.br/lapsam/instrumentos_de_medida.php 
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ANEXO 2 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS FAMILIARES COM OS 

SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL (SATIS-BR) 

 

 

 

Disponível na versão impressa da dissertação na Biblioteca do Campus Dom Bosco e em 

http://www.ufsj.edu.br/lapsam/instrumentos_de_medida.php 
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ANEXO 3 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM OS 

SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL (SATIS-BR) 

 

 

 

Disponível na versão impressa da dissertação na Biblioteca do Campus Dom Bosco e em 

http://www.ufsj.edu.br/lapsam/instrumentos_de_medida.php 
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ANEXO 4 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO DOS PACIENTES E FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

PARTE A -  DADOS SOBRE O PACIENTE 

 

1. Nome do respondente: _______________________________________________________ 

2. Entrevistador: ______________________________________________________________         

3. Instituição:_________________________________________________________________ 

4. Data da Entrevista: ___/___/2014 

5. Local entrevista: 1. (   ) CERSAM Betim Central  2. (   ) CERSAM Citrolândia 

 

A) DADOS DO PRONTUÁRIO 

 

6. Número do prontuário: ____________________ 

7. Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino           

8. Diagnóstico (nome e número do CID 10): ______________________________________  

9. Co-morbidades: ___________________________________________________________ 

10. Idade: _____ anos        

11. Data de Nascimento: ..../....../......  

 

B) DADOS FORNECIDOS EM ENTREVISTA (PACIENTE OU FAMILIAR): 

 

Dados clínicos 

 

12. Com que idade você ficou doente?  ______ anos. 

13. Há quantos anos você está doente? ______ anos. 
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14. Há quanto tempo você faz tratamento psiquiátrico? ______ anos. 

15. Atualmente você está em crise?    1. (  ) sim 2. (  ) não 

16. Quantas crises você teve no último ano? ________ 

17. Qual tipo de tratamento você está realizando? 

(   ) 1. Medicamentoso  (   ) 2.  Psicológico  (   ) 3. Terapia Ocupacional  (   ) 4.  Outros 

18. Número de tratamentos que você está fazendo: ______ 

19. Você já ficou internado em hospital psiquiátrico?     1. (  ) sim 2. (  ) não     

20. Quantas vezes você foi internado?____________________________________ 

21. Quando foi a última vez que você ficou internado? ______________________ 

22. Duração da última internação:_________________________________________ 

23. Quantos remédios o médico receitou para você? _______ 

24. Você toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?       1. (  ) sim 2. (  ) não 

25. Se não toma o remédio sozinho, você aceita tomar com outra pessoa ?  

         1. (  ) sim      2. (  ) não  3. (  ) às vezes. 

26. Qual tipo de remédio você toma?  (  ) 1. Via Oral   2. (  ) Injeção  3. (  ) Ambos 

27. Além desta doença psiquiátrica, você tem outras doenças físicas? 1. (  ) sim 2. (  ) não 

 28. Se sim, quais 

são?________________________________________________________________ 

 

29. Você faz tratamento para estas doenças físicas? 1. (  ) Sim           2.  (  ) Não 

 

Dados socio-demográficos e condições de vida 

 

30. Até que série você estudou? Ultima série cursada: _______ Classificação (grau): ________ 

31. Número de anos de escolaridade: ________________________ 

32. Qual é o seu estado civil? (  ) 1. Solteiro(a)   (  ) 2. Casado(a)   (  ) 3. Vivendo como 

casado(a)   (  ) 5. Viúvo(a)    (  ) 4. Separado(a) / Divorciado       

33. Você vive com companheiro? 1. (  ) Sim   2.(  ) Não 

34. Você recebe algum dinheiro? 1. (  ) Sim  2. (  ) não 

35. Se sim: Quanto você recebe R$_________________________________________________ 
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36. De onde você obtém essa renda? ____________________________________________ 

37.  Você está trabalhando?     1. (  ) sim 2. (  ) não 

38.  Se sim, qual é seu trabalho atual? ______________________________________________ 

39. Você faz alguma coisa fora de casa?  1. (  ) sim 2. (  ) não 

40. Quais atividades?___________________________________________________________               

41. Você faz alguma coisa dentro de casa? 1. (  ) sim 2. (  ) não 

42. Quais atividades? ___________________________________________________________ 

43. Você tem alguma atividade de lazer (alguma diversão)?  (ex .ver TV, ouvir radio, ler, fazer 

tricot ou crochê, sair para passear, visitar alguém ou descansar, ou fazer alguma outra coisa)?  (  ) 

1. sim (  ) 2. não 

44. Atividade de lazer dentro de casa?   (  ) 1. sim (  ) 2. não   

45. Quais?____________________________________________________________________                     

46. Atividade de lazer fora de casa?       (  ) 1. sim (  ) 2. não         

47. Quais? ___________________________________________________________________ 

48. Você  tem um quarto só para ele(a) em casa?  1. (  ) sim 2. (  ) não 

49. Quantas pessoas dormem no mesmo quarto que você? ________________ 

 

PARTE B - DADOS DO FAMILIAR 

 

Dados sócio-demográficos 

 

50. Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino     

51. Idade: _____ anos.    

52. Data de Nascimento:..../....../...... 

53. Qual é o seu parentesco com (Nome)? (  ) 1. mãe/pai   (  ) 2. irmão(ã)   (  ) 3. cônjuge      (  ) 

4. filho(a)      (  ) 5. outra________________  

54. Estado civil: (  ) 1. Solteiro(a)  (  ) 2. Casado(a)   (  ) 3. Vivendo como casado(a)  (  ) 5. 

Viúvo(a)   (  ) 4. Separado(a) / Divorciado 

55. Vive com companheiro? 1. (  ) Sim  2. (  ) Não 

56. Você tem filhos?  (  ) 1. Sim (  ) 2. Não          
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57. Se sim, quantos filhos? __________________ 

58. Você freqüentou ou freqüenta a Escola?  (  ) 1. Sim (  ) 2. Não 

59. Se sim, estudou até que série? __________  Classificação (grau):____________________ 

60. Número de anos de escolaridade: ________________________ 

61. Você trabalha atualmente?           (  ) 1. Sim    (  ) 2. Não 

62. Se trabalha: qual é seu trabalho atual? __________________________________________ 

(  ) 1. Trabalho diário remunerado  (  ) 2. Trabalho remunerado não-diário  (  ) 3. Faz biscates 

externos esporádicos, remunerado        

62. Se não trabalha:  (   ) 4. Aposentado   (   ) 6. Está estudando   (   ) 5. Dona de casa (do lar)      

(   ) 7. Desempregado     (   ) 8. Afastado   (   ) 9. Pensão 

63. Você tem uma renda mensal (você recebe algum dinheiro)?  (  ) 1. sim (  ) 2. não 

64. Se sim, quanto você ganha por mês?____________________________________________ 

65. De onde retira esta renda?____________________________________________________ 

66. Se não tem renda, vive com a renda de quem? ___________________________________ 

 

Condições de vida 

 

67. Você tem alguma atividade de lazer (alguma diversão)?  (ex .ver TV, ouvir radio, ler, fazer 

tricot ou crochê, sair para passear, visitar alguém ou descansar, ou fazer alguma outra coisa)?  (  ) 

1. sim (  ) 2. não 

 

68. Atividade de lazer dentro de casa?   (  ) 1. sim (  ) 2. não   

69. Quais?____________________________________________________________________                    

70. Atividade de lazer fora de casa?       (  ) 1. sim (  ) 2. não         

71. Quais? ___________________________________________________________________ 

72. Atualmente, você tem outras preocupações na sua vida além da necessidade de cuidar de 

(Nome)?  (  ) 1. sim (  ) 2. não 

73.  Se sim: Quais  são estas preocupações?_________________________________________ 

74. Existem outras pessoas na casa ou na sua família que estão doentes e que necessitam de  sua 

ajuda?  (  ) 1. Sim (  ) 2. não      
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75. Número de pessoas que necessitam de sua ajuda: _________________ 

76. Você tem algum problema de saúde atualmente? 1.(  ) sim  2.(  ) Não   

77. Qual problema de saúde? ____________________________________ 

78. Há crianças morando na mesma casa?  (  ) 1. sim (  ) 2. não 

79. Há quanto tempo você cuida de (Nome)?________________________ 

80 Você acha que  recebeu informações suficientes sobre a doença de (Nome)?  1.(  ) sim    2.(   ) 

não 

81. Se sim, de quem? (  ) profissionais (  ) vizinhos e amigos (  ) igreja  (  )Outro:____________ 

82. Você sente que você tem o apoio dos profissionais do (Nome do Serviço) que cuidam de 

(Nome)? (Exemplos de apoio: ter liberdade para chamá-los quando precisar, ajuda nos 

momentos de crise do (Nome)    1. (  ) sim     2. (  ) não 

83.   Você acha que a ajuda que você recebe dos profissionais é: (  ) 1. muito insatisfatória  (  ) 2. 

insatisfatória (  ) 3. satisfatória        (  ) 4. muito satisfatória 

84. Você recebe visita dos profissionais do Programa Saúde da Família? (  ) 1. Sim  (  ) 2. não 

85. Se sim, com que freqüência? (  ) semanalmente (   ) mensalmente  (   ) outro: _____________ 

86. Você já se sentiu doente por causa de suas tarefas de cuidar de (Nome)?  (  ) 1. sim (  ) 2. 

Não 

87. Quais são os comportamentos de (Nome) que lhe incomodam mais? 

Nota ao entrevistador: Espere o familiar falar espontaneamente. Depois, verifique as 

opções abaixo. 

 (  ) agressividade física          (  ) problema de sexualidade     (  ) quebra objetos 

 (  ) ameaças, agressão verbal (  ) pede atenção demais            (  ) foge p/ rua              

 (  ) agitação                            (  ) recusar o remédio                 (  ) tira a roupa  

 (  ) crises de nervo                 (  ) drogas    (  )  bebidas       (  ) pede comida na rua     

 (  ) falta de  higiene      (  ) falar sozinho                       (  ) fumar demais      

 (  ) ser muito dependente     (  ) ficar atoa em casa                   (  ) não ajuda nas tarefas de casa 

 (  ) fica sem energia 

Outros: _____________________________________________________________________ 

88. Numero de comportamentos problemáticos que o paciente apresenta:_________________ 
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89. Você acredita que (Nome) conseguiria controlar seus comportamentos problemáticos se ele 

quisesse?   (  ) 1. sim (  ) 2. Não 

90. O que você acha da sua convivência com (Nome)? Você acha que é: (  ) 1. muito ruim  (   ) 2. 

ruim         (  ) 3. boa  (  ) 4. muito boa 

91. Você sente alguma satisfação em cuidar de (Nome)?  (  ) 1. nenhuma satisfação  (  ) 2. um 

pouco de satisfação       (  ) 3. muita satisfação 

92. O que é pior (mais difícil ou mais pesado) para você nesta tarefa  de cuidar de (Nome)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

93.  Que tipo de apoio você acha que seria necessário ter para melhorar a vida do (Nome) e da 

família ? (qualquer coisa que você necessita e que você gostaria de ter para o paciente ou para 

você)_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

ANEXO 5 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS 

 

 

 

                               

                        

 

Avaliação da satisfação dos pacientes, familiares e profissionais com os serviços de saúde 

mental 

 

1. Data da entrevista: ____/____/2014 

2. Local da entrevista: 1. CERSAM Betim Central (  ) 2. CERSAM Citrolândia (   ) 

 

Dados Sociodemográficos 

 

3. Sexo:  (  ) 1. Masculino    (  ) 2. Feminino  

      

4. Idade:_______ anos. 

 

5. Qual é o seu estado civil? 

1. (   ) Solteiro 

2. (   ) Casado 

3. (   ) Separado 

4. (   ) Divorciado 

5. (   ) Viúvo 

 

6. Você vive com um companheiro? 

1. (   ) Sim 

2. (   ) Não 

 

7. Qual é o seu nível de escolaridade? 

                          1.   (   ) Ensino Médio 

                          2.   (   ) Ensino técnico 

3. (   ) Graduação 

4. (   ) Especialização 

5. (   ) Residência 

6. (   ) Mestrado 

7. (   ) Doutorado 

 

8. Qual é a sua profissão? 

                          1.   (   ) Agente administrativo 
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                          2.   (   ) Agente de higienização 

                          3.   (   ) Assistente social 

                          4.   (   ) Auxiliar de famácia 

                          5.   (   ) Auxiliar de enfermagem 

                          6.   (   ) Enfermeiro 

                          7.   (   ) Famacêutico 

                          8.   (   ) Gerente de unidade 

                          9.   (   ) Psiquiatra 

                        10.   (   ) Psicólogo 

                        11.   (   ) Terapeuta ocupacional 

 

 

Condições de Trabalho 

 

9. Há quanto tempo você trabalha na área de saúde mental?  

              1.  (   ) De 1 a 5 anos 

              2.  (   ) De 6 a 10 anos 

                          3.  (   ) De 11 a 15 anos 

              4.  (   ) De 16 a 20 anos   

              5.  (   ) De 21 a 30 anos 

  

10. Há quanto tempo você trabalha neste serviço de saúde mental?  

              1.  (   ) De 1 a 5 anos 

              2.  (   ) De 6 a 10 anos 

                          3.  (   ) De 11 a 15 anos 

              4.  (   ) De 16 a 20 anos   

              5.  (   ) De 21 a 30 anos 

  

11. Qual é a sua carga horária de trabalho? 

                    1.  (   ) 20 horas semanais 

                          2.  (   ) 30 horas semanais 

                        3.  (   ) 40 horas semanais 

 

12. Você já pensou em mudar de trabalho? 

                        1.  (   ) Sim  

                        2.  (   ) Não 

 

13. Você possui outro trabalho remunerado? 

              1. (    ) Sim. 

              2. (    ) Não. 

 

14. Se sim, qual trabalho considera mais estressante? 
               1. (    ) O trabalho neste serviço. 

               2. (    ) O outro trabalho. 

 

15. Você mora longe do seu local de trabalho? 
               1. (    ) Sim. 

               2. (    ) Não. 

 

16. Se sim, você considera que isso afeta o seu trabalho: 
               1. (    ) Nada 
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               2. (    ) Pouco 

               3. (    ) Mais ou menos 

               4. (    ) Muito      

                                                                         

 

                                                                         Obrigada pela sua participação! 
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                                 ANEXO 6 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre a satisfação dos pacientes e dos 

familiares que são atendidos aqui no CERSAM. O responsável por este estudo é Kênia Resende, 

mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei.  

 

Queremos saber o que você acha deste serviço, por exemplo, sua opinião sobre o conforto e a 

higiene, sobre o atendimento que você recebe das pessoas que trabalham aqui, assim como sobre 

o tratamento que você recebe dos profissionais do CERSAM.  

 

As melhorias neste serviço podem ocorrer a partir de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. 

 

Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 50 minutos, 

para participar de uma entrevista sobre sua satisfação com este serviço. A partir desse estudo, 

será possível compreender as necessidades dos pacientes e dos familiares deste serviço. 

 

Essa entrevista não vai interferir no atendimento que você recebe aqui e não oferece nenhum 

risco ou desconforto para você. Você poderá ter todas as informações que quiser sobre este 

estudo e poderá interromper sua participação, a qualquer momento, se você desejar, sem que haja 

nenhum prejuízo para você.  

 

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. Seu nome não 

aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um número. Todas 

as informações prestadas por você são sigilosas, portanto, ficarão apenas entre nós. A divulgação 

das informações será anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

(nome do voluntário) 

 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será realizado. A 

explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em nenhum risco para 

mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não afetará o atendimento que recebo neste serviço. 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. 

 

 

Betim, ......./...................../2014. 

 

 

_______________________________________   _______________________ 

Assinatura do voluntário      Documento de identidade 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato da pesquisadora: (31) 7127-6777   e-mail: keniaizabel@gmail.com 

 

Caso você queira conversar com uma das pessoas que participam deste estudo, você pode 

telefonar para Kênia, no número (32) 3379-2469. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a Comissão 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei 

– cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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                                                                                       ANEXO 7 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre a satisfação dos pacientes e dos 

familiares que são atendidos aqui no CERSAM. O responsável por este estudo é Kênia Resende, 

mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei.  

 

Queremos saber o que você acha deste serviço, por exemplo, sua opinião sobre os resultados do 

tratamento que seu familiar vem recebendo, a forma como a equipe acolheu seu parente e você e 

também sobre a privacidade das informações relacionadas ao tratamento do seu familiar. 

 

As melhorias neste serviço podem ocorrer a partir de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. 

 

Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 50 minutos, 

para participar de uma entrevista sobre sua satisfação com este CERSAM. A partir desse estudo, 

será possível compreender as necessidades dos pacientes e dos familiares deste serviço. 

 

Essa entrevista não vai interferir no atendimento que seu familiar recebe aqui e não oferece 

nenhum risco ou desconforto para você. Você poderá ter todas as informações que quiser sobre 

este estudo e poderá interromper sua participação, a qualquer momento, se você desejar, sem que 

haja nenhum prejuízo para você.  

 

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. Seu nome não 

aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um número. Todas 

as informações prestadas por você são sigilosas, portanto, ficarão apenas entre nós. A divulgação 

das informações será anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Versão dos Familiares) 
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Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

(nome do voluntário) 

 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será realizado. A 

explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em nenhum risco para 

mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não afetará o atendimento que recebo neste serviço. 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. 

 

 

Betim, ......./...................../2014. 

 

 

_______________________________________   _______________________ 

Assinatura do voluntário      Documento de identidade 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato da pesquisadora: (31) 7127-6777   e-mail: keniaizabel@gmail.com 

 

Caso você queira conversar com uma das pessoas que participam deste estudo, você pode 

telefonar para Kênia, no número (32) 3379-2469. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a Comissão 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei 

– cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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                                     ANEXO 8 

 

 

 

 

 

Estamos realizando um estudo para compreender a opinião dos pacientes, dos familiares e dos 

profissionais a respeito dos serviços de saúde mental. Sobre este serviço, em relação aos 

profissionais, como é o seu caso, gostaríamos de saber seu nível de satisfação em relação à três 

aspectos: qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes, a participação da equipe no serviço e 

as condições de trabalho que vocês possuem aqui. 

 

Para tanto, gostaríamos de contar com sua colaboração durante aproximadamente 60 minutos, 

para participar de uma entrevista. Serão feitas perguntas sobre diferentes aspectos do seu 

trabalho. Não há respostas certas ou erradas, o que nós valorizamos é a sua opinião sincera. 

 

Essa entrevista não oferece nenhum risco ou custo para você. Ela também não vai interferir e 

nem prejudicar o seu trabalho aqui no CERSAM. Você poderá ter todas as informações que 

quiser e poderá escolher não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem prejuízo no seu trabalho. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do 

estudo, pois você será identificado com um número. Todas as informações prestadas por você 

são sigilosas, portanto, ficarão apenas entre nós. Não será feita nenhuma divulgação de suas 

informações pessoais, mas somente em conjunto com as respostas de um grupo de profissionais 

que trabalham no CERSAM. 

  

Os resultados deste estudo poderão ajudar a compreender os efeitos do trabalho com pacientes 

psiquiátricos na vida dos profissionais de saúde mental. Isso poderá, futuramente, beneficiar 

você e outros profissionais que trabalham em serviços como os CERSAM. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

(nome do voluntário) 
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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 da 

entrevista, sem justificar minha decisão e que isso não afetará o meu trabalho. Sei que meu nome 

não será divulgado, que não terei despesas e que não receberei dinheiro para participar do estudo. 

Eu concordo em participar deste estudo. 

 

 

Betim, ......./...................../2014. 

 

 

 

_______________________________________   _______________________ 

Assinatura do voluntário      Documento de identidade 

 

 

______________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

Telefone de contato da pesquisadora: (31) 7127-6777 e-mail: keniaizabel@gmail.com 

 

Caso você queira conversar com uma das pessoas que participam deste estudo, você pode 

telefonar para Kênia, no numero 3379-2469. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a Comissão 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei 

– cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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Anexo 9 

Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos 

(CEPES/UFSJ) 

 

 

Disponível na versão impressa da dissertação na Biblioteca do Campus Dom Bosco – UFSJ. 
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Anexo 10  

Carta de aprovação da Diretoria de Educação em Saúde de Betim (DESA/SUS Betim) 

 

 

Disponível na versão impressa da dissertação na Biblioteca do Campus Dom Bosco – UFSJ. 

 

 

 

 

 

 

 


