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RESUMO 

A família tornou-se um dos participantes fundamentais do processo de avaliação dos 

serviços de saúde mental, após a reforma psiquiátrica. Nesse contexto, uma das medidas mais 

utilizadas para a avaliação dos serviços é a satisfação. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

satisfação dos familiares com um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) e 

seus fatores associados. Trata-se de uma Pesquisa Avaliativa do tipo Somativa, na qual são 

avaliados os resultados e impactos dos serviços, por meio da avaliação da satisfação dos 

familiares. Participaram deste estudo 65 familiares de pacientes atendidos por um CAPSi do 

interior de Minas Gerais. A amostra foi do tipo não-probabilística, do subtipo acidental. Para a 

coleta de dados, foi utilizada a Escala de Satisfação dos Familiares com os Serviços de Saúde 

Mental (SATIS-BR/familiares) e um questionário sociodemográfico e clínico. A aplicação 

dos instrumentos foi feita por meio de entrevistas individuais com os familiares, conduzidas 

pelo próprio pesquisador, no serviço de saúde mental avaliado. As perguntas dos instrumentos 

eram lidas e as respostas eram anotadas pelo entrevistador. Apenas um familiar por paciente 

foi entrevistado. Foram feitas análises estatísticas descritivas, univariadas e multivariadas. Os 

resultados mostraram que os familiares apresentaram satisfação elevada com o serviço (entre 

satisfeito e muito satisfeito), tanto globalmente (escore 4,64), quanto nos três domínios 

específicos avaliados (fator 1= 4,73; fator 2= 4.63; fator 3= 4,54). Houve uma diferença 

significativa entre os domínios da satisfação, sendo que os familiares estavam mais satisfeitos 

com relação aos resultados do serviço (fator 1) do que com a privacidade e confidencialidade 

no serviço (fator 3). A análise multivariada mostrou as seguintes variáveis dos familiares 

preditoras da satisfação: não sentir-se doente por cuidar do paciente, receber visita dos 

profissionais do Programa Saúde da Família (PSF), ter menor idade, achar que a ajuda do 

serviço era suficiente, não cuidar de outras pessoas doentes na casa, ter atividade de lazer. A 

única característica do paciente que foi preditora da satisfação dos familiares foi o paciente 

não ter repetido o ano na escola. Estes resultados confirmaram os dados de pesquisas 

publicadas com a população-alvo estudada e também com familiares cuidadores de pacientes 

adultos ou com doenças físicas crônicas. Os resultados mostram aspectos a serem priorizados 

pelos serviços de saúde mental infantojuvenil, para garantir a satisfação dos familiares e 

apontam subgrupos de familiares que requerem mais atenção e apoio dos profissionais. 

Palavras-chave: familiares de pacientes psiquiátricos, satisfação, serviços de saúde mental, 

criança, adolescente. 



 

 

ABSTRACT 

 

The family has become one of the key participants in the process of evaluating mental health 

services after the psychiatric reform. In this context, one of the measures most used to 

evaluate services is their level of satisfaction. The objective of this research was to evaluate 

family members' satisfaction with a Child and Adolescent Care Center (CAPSi) and its 

associated factors. This is an Outcome Research which evaluates the results of services, using 

the measure of satisfaction of patients’ caregivers.  Sixty-five family members of patients 

attended by a CAPSi in the interior of Minas Gerais participated in this study. The sample 

was of the non-probabilistic type, of the accidental subtype. The Family Satisfaction Scale 

with the Mental Health Services (SATIS-BR / relatives) and a sociodemographic and clinical 

questionnaire were used to collect data. The instruments were applied through individual 

interviews with family members, conducted by the researcher himself and performed at the 

mental health service. The instruments’ items were read by the interviewer who also wrote the 

answers. Only one relative per patient was interviewed. Descriptive, univariate and 

multivariate statistical analyzes were performed. The results showed that the family members 

presented high satisfaction with service (satisfied and very satisfied), either globally (score 

4.64) and in relation to the three domains evaluated (factor 1 = 4.73; factor 2= 4.63; factor 3 = 

4.54). There was a significant difference among the domains: the family members were more 

satisfied with the results of service than with the confidentiality and privacy aspects. The 

multivariate analysis indicated the following family characteristics as predictors of 

satisfaction: not feeling sick for caring for the patient, receiving visits from the professionals 

of the Family Health Program (PSF), being younger, finding that service help was sufficient, 

not taking care of other sick persons in the house, having leisure activity. The only 

characteristic of the patient which was a predictor of family satisfaction was if the patient did 

not repeat the year at school. Results confirmed data from other studies with the same target 

population and also with family caregivers of adult patients or patients with chronic physical 

illness. The results indicated some aspects to be considered in the Child and Adolescent Care 

Centers in order to maintain the level of family caregivers’ satisfaction and point to some 

family groups who need more support from the services. 

Key words: family caregivers; consumer satisfaction; mental health services; child; 

adolescent. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001), a prevalência mundial dos 

transtornos mentais e comportamentais na infância e adolescência é de 10% a 20%. A taxa de 

prevalência tende a variar dependendo da região investigada, da exposição a fatores de risco e 

da metodologia empregada nos estudos. No Brasil, o primeiro estudo epidemiológico em 

saúde mental infantil (Almeida, 1982) encontrou uma prevalência de 23,5% para algum tipo 

de transtorno em crianças de cinco a 14 anos, residentes em Salvador, Bahia. Outra 

investigação com escolares de sete a 14 anos em Taubaté, São Paulo, relatou uma prevalência 

de 12,7% de transtornos mentais (Flietlich& Goodman, 2004). Em um estudo similar, 

realizado em Ilha de Maré, Bahia, pesquisadores utilizaram o Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders IV, 1994 (DSM-IV)e encontraram prevalências de 7% para 

qualquer diagnóstico psiquiátrico (Goodman et al., 2005). Outro estudo em Embu, São Paulo, 

com crianças de seis a 17 anos, encontrou uma prevalência de 24,6% para transtornos mentais 

usando a versão brasileira de Child Behavior Checklist (CBCL) e Youth Self-Report (YSR) 

(Paula, Duarte & Bordin, 2007). Os estudos brasileiros, portanto, apontam variações entre 7% 

e 24,6% na taxa de prevalência.  

Dados da Organização Mundial de Saúde (2001) revelaram que 12% da população 

necessitava de alguma atenção em saúde mental contínua ou eventual e que apenas 1% do 

orçamento anual do SUS era destinado para a saúde mental. Dados mais recentes do 

Ministério da Saúde indicam que os gastos com a Rede de Atenção Psicossocial chegaram a 

2,31 % do orçamento total da Saúde em 2012. Considerando apenas os gastos federais com 

ações e serviços de Saúde (ASPS), o investimento federal chega a 2,51% do total gasto pelo 

Ministério (Brasil, 2012). Ainda assim, é considerado um investimento muito baixo. 

A maioria dos estudos, pesquisas, políticas e práticas de atenção à saúde mental é 

direcionada para os adultos e as ações dirigidas à infância e juventude continuam em pequeno 

número, apesar de dados indicando que 50% a 75% dos transtornos mentais tem história de 

início na infância e na adolescência (Almeida, 1985; Kessler et al., 2007). Contudo, o impacto 

das condições psicopatológicas da infância e adolescência, em termos de anos ou dias 

perdidos de vida e/ou carga global das doenças, ainda não foi quantificado (Ustün, Ayuso-

Mateos, Chatterji, Mathers & Murray, 2000). 
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No que se refere ao ônus gerado, segundo Gale et al. (2012), os transtornos psiquiátricos 

infantis acarretam enormes prejuízos para o funcionamento global da criança, resultando em 

sofrimento aos jovens e familiares com quem convivem. Além disso, os autores apontam que 

os transtornos psiquiátricos infantis interferem no desenvolvimento psicossocial e 

educacional, podendo gerar grandes riscos de desencadear outros tipos de problemas na vida 

adulta. O abuso de substâncias, criminalidade, desemprego, mortalidade e transtornos mentais 

na vida adulta são alguns destes problemas.  

O ônus dos transtornos psiquiátricos abrange também os familiares. Pesquisas mostram 

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

transtorno psiquiátrico e comportamental (OMS, 2001). Os familiares sofrem mudanças na 

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

enfrentada para suprir as necessidades dos pacientes, assim como reações emocionais, tais 

como sentimento de incômodo na realização de tarefas de assistência cotidiana e 

preocupações com o paciente (Bandeira & Barroso, 2005; OMS, 2001; Tessler & Gamache, 

2000). Essas consequências afetam um amplo espectro das dimensões da vida do familiar e 

são consideradas como sobrecarga para o cuidador, porque exige que ele adicione as novas 

atribuições aos papéis sociais que ele já desempenhava anteriormente, deixando em segundo 

plano suas próprias necessidades e desejos. Além disso, a situação requer que o cuidador 

passe a organizar sua vida em função das necessidades do paciente (Maurin & Buyd, 1990; 

Martens & Addington, 2001; Rosa, 2003 citado por Barroso, 2014). A situação de cuidador 

envolve tanto a realização de tarefas frequentes quanto a reação emocional do familiar por 

precisar executar essas tarefas. A primeira dimensão, denominada sobrecarga objetiva, 

envolve os aspectos práticos e observáveis da situação de cuidar, referente à frequência de 

assistência cotidiana ao paciente. Alguns exemplos como: levar o paciente ao médico, dar os 

medicamentos, preparar os alimentos, fornecer a moradia, supervisionar os comportamentos 

problemáticos, entre outros. A dimensão subjetiva refere-se ao aspecto emocional envolvido 

no papel de cuidador, isto é, sentir estressado ou preocupado, sentir-se doente, sentir 

incomodo ao lidar com certos comportamentos dos pacientes, ter a sensação de que é uma 

obrigação da qual não há escapatória (Bandeira & Barroso, 2005). Com isso, os familiares 

sofrem com o impacto negativo de terem um paciente psiquiátrico em casa e com as 

dificuldades encontradas no papel de cuidador (Thornicroft & Tansella, 2010). 
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 Aavaliação da satisfação dos familiares sobre os resultados do tratamento dos 

pacientes psiquiátricos fornece uma informação privilegiada, pois os familiares constituem o 

principal provedor de cuidados cotidianos aos pacientes. Esse contato cotidiano entre paciente 

e familiar proporciona aos familiares uma visão mais próxima dos comportamentos, nível de 

funcionamento e das mudanças que ocorrem na vida do paciente, em relação à sua rotina e sua 

autonomia, em função do tratamento recebido. Além disso, incluir a perspectiva dos 

familiares na avaliação dos resultados pode, ainda, ter um efeito positivo na sua satisfação 

com o serviço, colaborando para uma participação mais ativa no tratamento (Bandeira, Felício 

& Cesari, 2010). 

Considerando que os familiares de crianças e adolescentes podem atuar como 

participantes do processo de tratamento, o que reflete positivamente na qualidade da 

assistência, questões quanto à satisfação em relação ao serviço se apresentam centrais para a 

avaliação do cuidado em saúde mental. A satisfação dos familiares está relacionada a um 

conjunto das dimensões dos serviços, tais como a estrutura do serviço (conforto, limpeza, 

entre outros), a forma de atendimento, a informação recebida sobre a doença e o tratamento, a 

acessibilidade, a privacidade (Bandeira, Pitta & Mercier, 2000).O nível de satisfaçãodos 

familiares depende da eficiência do tratamento, dos vínculos formados no processo de 

assistência, das características clínicas dos pacientes e dos fatores psicossociais do familiar 

(Esperidião, 2006). Segundo Pascoe (1993), o Modelo da Expectativa é o mais utilizado para 

definir o conceito de satisfação. Para o autor, o usuário avalia o serviço por meio de uma 

comparação que ele faz entre as expectativas que possuía anteriormente e os resultados reais 

de sua experiência com o serviço. Dentre os três modelos de expectativas formulados, 

destaca-se o Modelo do Contraste, que postula que a satisfação ocorre quando o usuário 

observa que sua experiência atual com um determinado serviço está acima das suas 

expectativas anteriores. 

Apesar da importância da avaliação de resultados do tratamento nos serviços de saúde 

mental, na perspectiva dos familiares, ainda são poucos os estudos nessa área. Para identificar 

estudos que tenham avaliado a satisfação dos familiares com os serviços infantojuvenis, foi 

realizada uma busca nos indexadores Scielo, Lilacs e Pubmed com as palavras chaves 

“familiares de pacientes psiquiátricos”, “satisfação”, “serviços de saúde mental”, “criança”, 

“adolescente” na língua portuguesa e na língua inglesa “Family caregivers”, “consumer 

satisfaction”, “mental health services”, “child”, “adolescent”. Foram encontrados dezessete 
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estudos internacionais (Rey, Plapp, & Simpson, 1999; Blader, 2007; Barber, Tischler & 

Healy, 2006; Garland,  Haine & Boxmeyer, 2007; Copeland, Koeske & Greeno, 2004; 

Brinkmeyer, Eyberg, Nguyen, & Adams, 2004; Godley, Fiedler & Funk, 1998; Byalin, 1993; 

Larsen, Attkisson, Hargreaves & Nguyen, 1979; Kaplan, Busner, Chibnall & Kang, 2001; 

Loff, Trigg & Cassels, 1987; Brannan, Sonnichsen & Heflinger, 1996; Heflinger, Simpkins, 

Scholle & Kelleher, 2004; Heflinger, Sonnichsen & Brannan, 1996; Ngui & Flores, 2006; 

Marriage, Petrie & Worling, 2001; Liptak et al., 2006). No contexto nacional, foi encontrado 

apenas um único estudo (Thiengo, Fonseca, Abelha & Lovisi, 2015) que realizou uma 

avaliaçãode um Centro de Atenção Psicossocial infantojuvenil (CAPSi). Portanto, o problema 

de pesquisa encontrado na literatura consultada foi a carência de estudos nessa temática, no 

contexto nacional e internacional, sendo necessário realizar novas pesquisas que investiguem 

a satisfação de familiares com o serviço de saúde mental infantil. No presente trabalho, foi 

formulada a questão de pesquisa: qual é o nível de satisfação dos familiares de pacientes 

psiquiátricos em relação ao serviço de saúde mental infantojuvenil e seus fatores associados. 

 

  



 

15 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Abaixo serão apresentados os seguintes temas: o processo de desinstitucionalização 

psiquiátrica, que constitui o contexto global, no qual se insere esse estudo, a história da saúde 

mental infantojuvenil no Brasil, o Centro de Atenção Psicossocial infantojuvenil, a Rede de 

Atenção Psicossocial, a avaliação dos serviços de saúde mental e a conceituação da satisfação 

dos usuários com o serviço, tema do presente trabalho. 

Desinstitucionalização Psiquiátrica  

 A avaliação da satisfação dos usuários (considerando o familiar como um usuário) 

com os serviços de saúde mental, tema do presente trabalho, se inscreve no contexto mais 

global do processo dedesinstitucionalização psiquiátrica, tendo em vista a necessidade de 

avaliação dos novos serviços estabelecidos. Por isto, será descrito a seguir algumas questões 

referentes a este processo. 

 A desinstitucionalização foi iniciada nos países desenvolvidos a partir de 1950 e 

consistiu no deslocamento do tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos dos 

hospitais psiquiátricos para serviços localizados na comunidade. Tinha como finalidade 

diminuir as internações psiquiátricas, reintegrar socialmente os pacientes, promover a 

qualidade de vida e incluir a família como aliada no tratamento. A desinstitucionalização 

também foi uma tentativa de reduzir os altos custos necessários à manutenção do sistema 

asilar (Bandeira, Gelinas, & Lesage, 1998; Lougon, 2006; Koga, Furageto, & Santos, 2006; 

Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus & Mari, 2007). 

 Os principais fatores que contribuíram para o processo de desinstitucionalização 

psiquiátrica foram as denúncias sobre as precárias condições das instituições que acolhiam os 

pacientes, os tipos de tratamentos prestados pelos hospitais psiquiátricos e o surgimento de 

movimentos civis e humanos em defesa dos pacientes. Alguns outros fatores como o 

desenvolvimento de fármacos mais potentes que controlavam a sintomatologia positiva da 

maioria dos pacientes graves e o interesse de diminuir os custos da manutenção de 

hospitaistambém foram fatores que possibilitaram o acontecimento do processo (Bandeira, 

1991; Morgado & Lima,1994; Lougon, 2006). Houve, assim, uma redução do número de 

leitos psiquiátricos, a criação de serviços na comunidade como alternativa ao tratamento 

hospitalar e um aumento de pacientes tratados fora dos hospitais psiquiátricos. 
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No Brasil, o processo de desinstitucionalização psiquiátrica teve início por volta de 

1980 e ficou conhecido como reforma psiquiátrica. A implantação dos serviços substitutivos 

ao hospital psiquiátrico, em função da reforma psiquiátrica, intensificou-se a partir de 1992 

(Delgado & Weber, 2007). Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) desempenharam um 

papel estratégico no processo de reforma psiquiátrica do Brasil e o desenvolvimento desses 

serviços apontou a possibilidade de reestruturação da assistência em saúde mental nas 

comunidades. 

A reorientação do modelo assistencial em saúde mental, antes hospitalocêntrico, em 

direção a uma rede diversificada de serviços de base comunitária e territorial, no qual a saúde 

mental se constituiu no país, teve foco na população adulta. A saúde mental na infância e 

adolescência foi delegada aos setores da Educação e Assistência Social e, apenas no início do 

século XXI foram elaboradas propostas para o desenvolvimento de uma política específica 

para crianças que estiveram até então ausentes da agenda de debates, excluídas das 

proposições de políticas públicas de saúde mental, não mencionadas nos documentos oficiais. 

A saúde mental voltada para a população de crianças e adolescentes, portanto, teve 

uma relação com o processo de desinstitucionalização psiquiátrica, no momento da criação 

dos serviços de base comunitária. No instante seguinte à criação dos serviços direcionados a 

população adulta foi criado, especificamente, o Centro de Atenção Psicossocial infanto-

juvenil (CAPSi) como recurso prioritário para o atendimento de crianças e adolescentes em 

situação de sofrimento psíquico intenso, que serámelhor descrito posteriormente. 

A inserção tardia da saúde mental infantil e juvenil nas políticas de saúde mental, 

nacional e internacionalmente, pode ser atribuída a diversos fatores. O primeiro fator se refere 

aos vários tipos de transtornos relacionados à saúde mental da infância e adolescência. Esses 

transtornos incluem desde transtornos globais do desenvolvimento (como o autismo) até 

outros ligados a fenômenos de externalização (como transtornos de conduta, hiperatividade), 

internalização (depressão, transtornos de ansiedade), uso abusivo de substânciase demais. Em 

relação à sintomatologia, existe uma variação no período de incidência - alguns transtornos 

eclodem na infância e outros apenas na adolescência – e nos tipos de prejuízos relacionados, 

adicionando complexidade à avaliação diagnóstica e situacional. Nesta população, a 

formulação de um diagnóstico de qualidade exige procedimentos de avaliação específicos que 

incluem as próprias crianças e adolescentes e o recurso a fontes de informação diversas, como 

familiares, responsáveis, professores e outros (Duarte & Bird, 2002; Belfer, 2008). 
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 Um segundo fator diz respeito ao caráter recente do conhecimento sistematizado 

sobre frequência, persistência, prejuízo funcional e consequências na vida adulta associadas 

aos transtornos mentais da infância e adolescência. Mesmo considerando os avanços 

metodológicos ocorridos na última década em relação às estratégias de definição e avaliação 

da severidade nas patologias mentais infantis e juvenis, grande parte dos países carece de 

estudos rigorosos e abrangentes sobre o tema (Shaffer et al., 1996; Costello et al., 1996). 

Pesquisas epidemiológicas consistentes, que considerem a especificidade de fatores 

regionais/culturais na proteção ou risco à saúde mental de crianças e jovens são extremamente 

importantes e esse aspecto ainda é um desafio a ser enfrentado em diversos países do mundo 

(Belfer, 2008; Patel, Flisher, Hetrick & McGorry, 2007). Estas pesquisas poderão revelar 

mais claramente a magnitude dos danos em questão, e ratificar a urgência no enfrentamento 

do problema, já que grande parte dos transtornos psiquiátricos diagnosticados em adultos tem 

história de início na infância ou juventude (Kessler et al., 2005). 

Um terceiro aspecto a ser destacado na dificuldade de inclusão da saúde mental 

infantil no campo da saúde pública é a ausência de evidências empíricas de qualidade sobre a 

eficácia e a efetividade de tratamentos para transtornos mentais infantis. Os efeitos de 

intervenções terapêuticas vêm sendo comprovados para condições debilitantes na população 

infantil e juvenil somente na última década, da mesma maneira que a efetividade de 

estratégias comunitárias, psicossociais e familiares, particularmente em situações de risco, 

estão sendo investigadas apenas recentemente (McClellan & Werry, 2003; Mufson et al., 

2004; Olds et al., 1998). Contudo, ainda existe muito a ser investigado quanto ao 

desenvolvimento de modalidades de intervenção para o cuidado à saúde mental de crianças e 

adolescentes que sejam aplicáveis a diferentes contextos (Graeff-Martins et al., 2008). 

Por último, o quarto fator é a particularidade do sistema de cuidado. Especificamente 

no caso de crianças e adolescentes, o sistema frequentemente envolve a atividade de vários 

setores autônomos em relação à saúde mental propriamente dita, como os setores da saúde 

geral/atenção básica, educação, assistência social, justiça e direitos. Esses setores 

tradicionalmente operam independentes uns dos outros, mas todos provem serviços ou agem 

de alguma forma sobre crianças e adolescentes com transtornos mentais (Burns et al., 1995). 

É frequente o uso de serviços de diferentes setores ao mesmo tempo. Muitas vezes, o cuidado, 

especializado ou não, de transtornos mentais em crianças e adolescentes ocorre num único 

setor, que tem função ou não a exercer este trabalho específico (Couto, 2001; Duarte et al., 
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2003). Por exemplo, não é incomum que crianças ou adolescentes com problemas de conduta 

sejam atendidos exclusivamente pelo setor da justiça, sem participação da saúde mental. Da 

mesma maneira, não é raro que problemáticas ligadas à hiperatividade, déficit de atenção e 

outras, fiquem restritas ao contexto escolar e não obtenham avaliação e cuidado mais 

qualificado pela saúde mental. De acordo com Duarte et al. (2003), esta forma de uso dos 

serviços indica a ausência de racionalidade na oferta dos recursos e, na maioria das vezes, 

resulta em impropriedade ou subutilização do cuidado. Concorre, ainda, para agravar a 

situação, o fato de setores tão distintos terem limitada capacidade de produzir informações 

para instrumentalizar os gestores da área de saúde mental na construção de estratégias para 

melhoria da qualidade da assistência. No contexto internacional atual, tem sido reiteradamente 

afirmada a necessidade de uma rede que articule serviços dos mais aos menos especializados, 

prioritariamente de base comunitária e sob fundamento intersetorial, formando uma sequência 

ininterrupta de resposta para a efetividade do cuidado em saúde mental infantil e juvenil 

(Patel et al., 2007; OMS, 2005). 

Contudo, é possível perceber a grande dificuldade de implantação e funcionamento 

dos novos modelos de serviços comunitários advindos da Reforma psiquiátrica. Sobre esse 

aspecto, realizar uma retomada desses processos, abarcando os processos de constituição até o 

desenvolvimento atual das políticas públicas para o público infantojuvenil, pode fornecer 

melhor entendimento do que se passa no presente, no que se refere à saúde mental infantil, 

perpassando pelos principais marcos desta história. Para melhor entendimento da história da 

saúde mental infantil e juvenil, especificamente, os desdobramentos serão descritos abaixo. 

A História da Saúde Mental Infantojuvenil no Brasil 

Os processos históricos de atenção à saúde mental infantojuvenil no país foram 

constituídos tardiamente em relação à saúde mental da população adulta. A Saúde Mental 

Infantil no Brasil, enquanto campo de intervenção, cuidados e estudos sobre a criança, não foi 

estruturada ou sistematizada até o Período Colonial, no século XIX. Até esse período são 

escassas as referências a qualquer tipo de atenção à infância e adolescência (Ribeiro, 2006). 

As primeiras ações destinadas à saúde mental infantojuvenil surgem nas iniciativas neste 

campo para os adultos, com a inauguração do primeiro hospital psiquiátrico do país, o 

Hospital D. Pedro II, em 1832, no Rio de Janeiro (Costa, 1983; Ribeiro, 2006). Em 1923, 

surge a Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM) pelo psiquiatra Gustavo Riedel, 
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inicialmente designado ao cuidado de pessoas doentes e, posteriormente, pela prevenção da 

doença mental. Nesse momento, apareceram as crianças e adolescentes no cenário da 

psiquiatria, sugerindo que somente a disciplina médica seria capaz de orientar efetiva e 

adequadamente quanto aos modos de educação das crianças para uma vida saudável, afastada 

de insanidade, desvios de conduta e, principalmente, da delinquência (Reis, Lauridsen-Ribeiro 

& Tanaka, 2010). 

Segundo Rizzini e Rizzini (2004), em 1927, o Brasil ganha o primeiro Código de 

Menores, no qual o Estado instituiu um texto de lei para crianças e jovens. A legislação era 

voltada para a chamada “Doutrina da Situação Irregular” do menor, isto é, para aqueles que 

não se enquadravam na ordem pública ou aos ideais de sociedade e do Estado. A assistência 

prestada por essas instituições era direcionada às crianças e adolescentes órfãos, abandonados, 

ou ditos delinquentes, mas que, na maioria das vezes, tinham família. 

 Nessa mesma direção, em 1941, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) 

para executar uma política nacional centralizada de assistência. A meta do alcance nacional 

revelou-se um fracasso. As salas instaladas com objetivo de oferecer auxílio às crianças e 

jovens desvalidos transformaram-se em cabides de emprego para “afilhados políticos”, sendo 

este órgão dominado pelas relações clientelistas e pelo uso privativo de uma instituição 

pública. Mais tarde, o SAM se transforma em uma instituição para prisões de menores e 

passou a ser considerado informalmente como uma “escola do crime”. Na tentativa de 

combater o fracasso desse serviço, em 1964, foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor (FUNABEM). A instauração da FUNABEM tinha por missão inicial instituir o “Anti-

SAM”, com diretrizes que se opunham àquelas criticadas no SAM. Dessa forma, entra em 

vigência a Política Nacional de Bem Estar do Menor (PNBEM), centrando-se no 

planejamento e coordenação da ação assistencial, na autonomia financeira e administrativa da 

instituição e na rejeição aos “depósitos demenores”, nos quais se transformaram os internatos 

para crianças e adolescentes das camadas populares (Rizzini & Rizzini, 2004).  

As Fundações do Bem-Estar do Menor (FEBEM) foram instituídas em âmbito 

estadual e geridas pela política nacional da FUNABEM. A ideia era que a instituição pudesse 

abarcar em seu interior todos os recursos para o que se entendia como reeducação (Silva, 

2011). Estas internações, em sua maioria, destinadas aos grupos populacionais mais pobres e 

em maior situação de vulnerabilidade, tiveram violentas repercussões para o desenvolvimento 
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e a vida de crianças e adolescentes, tendo aumentado o número de agravos de saúde mental 

(Brasil, 2014). 

Constata-se que durante décadas, a institucionalização aparece como solução para os 

problemas sociais relacionados às crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, as crianças e 

adolescentes pobres e que sofriam de algum transtorno psíquico tiveram a institucionalização 

como único recurso. Percebe- se que esse meio de intervenção foi utilizado excessivamente 

(Rizzini & Rizzini, 2004; Taño & Matsukura, 2015). 

Somente no início da década de 80 iniciaram-se as inquietações em relação a esse tipo 

de instituição. Para muitos estudiosos no campo das políticas de atendimento à infância e 

adolescência no Brasil, o período de 1980 até a atualidade é tido como um período de 

profundas mudanças, comparativamente a períodos anteriores (Vogel, 1995). Surgiram 

manifestações contra os abusos e maus tratos cometidos nos serviços. Grande número de 

seminários, publicações e discussões que buscavam novas iniciativas à internação, indicavam 

a necessidade do nascimento de uma nova conjuntura. 

Novas propostas de atendimento à infância e juventude como um direito de cidadãos 

começaram a surgir, priorizando ações voltadas para o resgate da cidadania, no pressuposto de 

que esta tinha sido confiscada às crianças e adolescentes (Vogel,1995). Noções como as de 

cidadania da criança e do jovem, direito à vida, saúde, educação, liberdade, respeito e 

dignidade; direito à convivência familiar e comunitária; posição de igualdade diante do 

Estado e dever deste para com a proteção integral de todas, começaram a ocupar os campos de 

debate. Com a abertura democrática, a necessidade de mudança estrutural nos princípios e 

ações da assistência à criança em prol da inscrição de uma nova política de bem-estar, refletiu 

nacionalmente. Estas inquietações foram resultado do movimento pela redemocratização do 

país, que tiveram como consequência dois marcos fundamentais na história da saúde mental 

infantojuvenil. São eles: a promulgação da Carta Constitucional de 1988 que resultou no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

no mesmo ano. 

No Brasil, a criação da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, surge 

comoo primeiro mecanismo legal exclusivo à população de crianças e adolescentes, sendo 

considerado um marco na história, em se tratando da garantia dos direitos e proteção para a 

infância e adolescência (Brasil, 2014). 

O ECA afirma:  
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Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

 

A nova doutrina reconhece que crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento 

e pleno crescimento e, por esse motivo, não são iguais aos adultos já desenvolvidos. Nesse 

sentido, há a necessidade de mais direitos para garantir que seu desenvolvimento se realize em 

toda a sua potência. Essa mudança de paradigma representa muitas transformações, 

principalmente para a parcela da população infantil antes chamada de “menores em situação 

irregular”, ou seja, crianças em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência, que 

cometeram atos infracionais ou que estão em situação de acolhimento institucional. Crianças e 

adolescentes passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e não mais como meros 

objetos de intervenção estatal (Brasil, 2014). 

Além de colocá-los à condição de titulares de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, entre os quais o direito à dignidade, o referido ECA também impôs a todos 

o dever de respeitá-los com a mais absoluta prioridade, assegurando-os de toda e qualquer 

forma de discriminação ou opressão. Destaca-se, também, nessa doutrina o direito à 

convivência familiar e comunitária que prevê o fim da institucionalização arbitrária de 

crianças e adolescentes, como era prática em décadas anteriores. Segundo Viegas (2007), o 

ECA preconiza a desinstitucionalização no atendimento de crianças e adolescentes em 

situação de abandono, valoriza o papel da família, as ações locais e as parcerias no 

desenvolvimento de atividades de atenção, trazendo mudanças no panorama do 

funcionamento das instituições de abrigo. Assim, estas passam a estar configuradas em 

unidades pequenas, com poucos integrantes e manter as relações familiares e comunitárias. 

A importância dos cuidados com a criança nos primeiros anos de vida e a estimulação 

precoce são reconhecidas pela função significante no seu desenvolvimento emocional, 

cognitivo e social. Nesse sentido, o ECA (Brasil, 1990) atribui ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) a função de promover o direito à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, por 

meio do acesso universal e equânime às ações e aos serviços para a promoção, a proteção e a 

recuperação da saúde, voltados para o público de gestantes, parturientes, nutrizes, recém 

nascidos, crianças e adolescentes até os 18 anos (artigos 7º e 11 do ECA, 1990). Por 
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consequência o SUS, por meio de suas Leis Orgânicas nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e de 

suas diversas políticas, assumiu responsabilidades sanitárias para com crianças, adolescentes e 

suas famílias. 

As políticas de saúde da criança se efetivam a partir de diretrizes voltadas ao cuidado 

materno e da criança, organizadas pelos seguintes eixos estratégicos: atenção humanizada 

perinatal e aleitamento materno ao recém-nascido, desenvolvimento integral na primeira 

infância, prevenção de violências e promoção da cultura de paz, atenção à saúde de crianças 

em situações específicas e de vulnerabilidade, prevenção e atenção às doenças crônicas e aos 

agravos prevalentes na infância, tendo como ordenadoras do cuidado as equipes da Atenção 

Básica no território. É parte da avaliação integral da saúde da criança manter o vínculo dela e 

de sua família com os serviços de saúde, propiciando oportunidades de abordagem para a 

promoção da saúde, amamentação, alimentação complementar, promoção de hábitos de vida 

saudáveis, vacinação, prevenção de doenças e agravos, provendo o cuidado em tempo 

oportuno. As ações, estratégias e linhas de cuidado voltadas para o público de 0 a 9 anos são 

planejadas em virtude dos principais problemas que acometem a infância, com base nos 

indicadores de mortalidade infantil (menores de 1 ano) e na infância (do nascimento aos 5 

anos de idade) e de morbidade decorrentes de doenças e agravos à saúde da criança, para 

atender as especificidades de saúde de cada faixa etária (Brasil, 2014).  

Os adolescentes e jovens são considerados um grupo populacional que demanda novos 

modos de produzir saúde. Seu ciclo de vida particularmente “saudável” evidencia que os 

agravos em saúde decorrem, em grande medida, de hábitos e comportamentos que, em 

determinadas conjunturas, os tornam vulneráveis e os conduzem para situações de violência e 

adoecimento. Riscos produzidos pelo contexto social e desigualdades resultantes de processos 

históricos de exclusão e discriminação (pobreza, falta de acesso à educação e baixa 

escolaridade, exploração do trabalho, exposição a diversas formas de violência) podem 

influenciar o gozo dos direitos e as oportunidades a que adolescentes e jovens brasileiros têm 

acesso. Neste sentido, o SUS preconiza o acesso a outras políticas intersetoriais para a 

promoção de bem-estar físico, mental e social. Destacam-se estratégias destinadas à promoção 

do crescimento e desenvolvimento saudáveis, da saúde sexual e reprodutiva, da saúde mental 

e aquelas estratégias voltadas para a prevenção contra o álcool e outras drogas e a redução de 

morbimortalidade por violências e acidentes. Nas políticas setoriais, enfatiza a Atenção 
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Básica e sua capacidade de trabalho no âmbito individual e coletivo, em especial as ações de 

educação em saúde (Brasil, 2014). 

 O processo de saúde-adoecimento está relacionado a múltiplos determinantes sociais, 

que se encontram envolvidos na gênese, no desenvolvimento e na perpetuação da condição 

saudável ou da situação de agravo. Portanto, a promoção da saúde exige estratégias que 

favoreçam a integração de políticas setoriais e tecnologias inovadoras para a defesa e a 

garantia da vida. O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil estabelece como principal 

estratégia especializada a população de crianças e adolescentes.  

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil 

A construção de uma rede de atenção para crianças e adolescentes com transtornos 

mentais graves e persistentes, assumida como uma das prioridades da política pública de 

saúde mental, é uma conquista recente do governo brasileiro. O ponto de partida concreto 

para montagem desta rede foi a implantação, pelo SUS, a partir de 2002, de Centros de 

Atenção Psicossocial Infantojuvenis (CAPSi).  

Os CAPSi constituem a principal estratégia vigente do processo da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. São serviços especializados no tratamento de crianças e adolescentes 

com transtornos psiquiátricos em municípios com mais de 200 mil habitantes. Funcionam 

com uma equipe mínima de 11 profissionais de nível médio e superior, durante os cinco dias 

úteis da semana. A capacidade média de atendimento desse tipo de CAPS é de 

aproximadamente 180 pessoas por mês (Delgado et al., 2007).  

A assistência prestada aos usuários do CAPSi inclui atividades de atendimento 

individual e atendimento em grupos, tais como: psicoterapia, grupo operativo, atividades de 

suporte social. Esses atendimentos podem ser oferecidos através de oficinas terapêuticas, 

visitas e atendimentos domiciliares, atendimento à família, atividades comunitárias, 

enfocando a integração da criança e do adolescente na família, escola, comunidade ou 

quaisquer outras formas de inserção social. Os CAPSi promovem, também, o 

desenvolvimento de ações intersetoriais, principalmente com as áreas de assistência social, 

educação e justiça (Brasil, 2002).  

A implementação e expansão desse serviço tem sido reconhecida pelo Ministério da 

Saúde como um desafio por se tratar de serviços inovadores e de tecnologias complexas. Estes 

serviços têm como objetivo realizar ações de cuidado, de acordo com os princípios da 
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Reforma Psiquiátrica brasileira e do SUS, que são: acesso universal, integralidade da atenção, 

multidisciplinaridade no trabalho, colaboração intersetorial e inclusão social (Brasil, 1990). 

Tendo na noção de rede e de território a base de seu funcionamento, os CAPSi devem estar 

abertos à verificação da proposta pública que representam, de seus principais desafios e 

caminho de superação. 

Os CAPSi têm características que os particularizam em relação aos demais CAPS, 

mesmo partilhando dos mesmos princípios e diretrizes que orientam a organização das 

instituições do campo da atenção psicossocial. As principais características que os distinguem 

dos demais CAPS são: a clientela de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves, 

a necessidade da inclusão regular da família no processo do cuidado; a injunção intersetorial 

na elaboração dos projetos terapêuticos e na construção das redes de suporte; e o fato de 

inaugurarem uma história na qual o antecedente manicomial tradicional (a segregação 

hospitalar) não constituía o foco principal de superação, como ocorreu para a população 

adulta. Outra característica que diverge dos demais CAPS é o fato do CAPSi ter a 

responsabilidade de contribuir para que seja colocado em novos termos o debate sobre 

prevenção em saúde mental, tema frequente quando as ações públicas se voltam para a 

população infantil e juvenil. No caso brasileiro, o tema da prevenção é especialmente 

controverso por conta tanto da herança institucionalizante, deixada pelo higienismo do 

começo do século XX em relação às crianças, quanto pelo movimento preventivista da 

psiquiatria, ocorrido em meados do século passado que, com a preocupação adaptacionista e 

intervenções higienistas, foi responsável por grande parte da exclusão asilar a que foram 

submetidos milhares de pacientes com transtornos mentais (Birman & Costa, 1994). Essa 

herança histórica demanda uma reescrita das fundações conceituais da ideia de prevenção 

para que, deste modo, possa agir em acordo com o mandato psicossocial, baseado no direito 

de existência da diferença e não na normalização das condutas humanas.  

No campo da atenção psicossocial, o CAPSi pode ser considerado um dispositivo 

inovador pelo mandato público que o instituiu, pelo que visa a superar, pelo que convoca de 

mudança na forma de operar o cuidado com crianças e adolescentes com transtornos  mentais, 

pela necessidade de desenvolver articulações permanentes com setores públicos de assistência 

à infância e adolescência, pela contribuição que pode oferecer à ampliação do conhecimento 

clínico e epidemiológico, e pela transformação que pode engendrar em concepções arraigadas 

socialmente acerca de quem são crianças e adolescentes. Inovações em serviços de saúde vêm 
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despertando o interesse de diferentes pesquisadores por serem consideradas cruciais no 

avanço de sistemas de saúde baseados no princípio da universalidade, como é o caso da saúde 

mental no SUS.  

Atualmente, a política de saúde mental infantojuvenil deve considerar algumas 

diretrizes. São elas (Brasil, 2005): a) A criança e oadolescente são sujeitos e, como tal, são 

responsáveis por sua demanda e seu sintoma. Isso significa que como sujeitos, as crianças 

e adolescentes devem ser escutados e reconhecidos pelas suas singularidades e as construções 

que cada um faz a partir de suas condições. Nesse sentido, os tratamentos e abordagens 

terapêuticas não devem ser pensados de forma homogênea e prescritiva, pois “cada caso é um 

caso”. b) Acolhimento universal.  Significa que é dever dos serviços oferecer atendimento a 

toda e qualquer criança e adolescente que chegaao serviço com alguma necessidade de saúde 

e de saúde mental. Isso não quer dizer que os serviços de saúde e de saúde mental tenham que 

atender e acompanhar todos os casos, mas devem fazer uma abordagem para identificar as 

necessidades de cada situação, propor alguma intervenção inicial e, quando couber, oferecer 

outras estratégias e lugares de tratamento. Ou seja, o acolhimento universal garante que os 

profissionais recebam, ouçam e respondam o cliente. c) Encaminhamento implicado e 

corresponsável. Se, ao fazer o acolhimento, os profissionais perceberem que outro serviço 

poderá se ajustar melhor às necessidades do usuário, devem, de modo implicado e 

corresponsável, requerer o acompanhamento do caso até a sua inclusão e o seu atendimento 

em outro serviço. Nesse caso, é importante a intersetorialidade entre os serviços, ou seja, é 

necessário fazer um trabalho conjunto entre os serviços para o melhor atendimento do caso. d) 

Construção permanente da rede e da intersetorialidade. É essencial a construção de uma 

rede de profissionais, ações e serviços para a garantia do acesso de crianças, adolescentes e 

jovens aos cuidados nesta área. Neste sentido, é indispensável a convocação dos atores 

intersetoriais, sem os quais não será possível uma resposta potente aos problemas de saúde 

mental, álcool e outras drogas apresentados pela citada população. e) Trabalho no território. 

É um conceito que excede os significados meramente geográficos ou regionais, mas é 

associado com as redes de relações e afetos e com as redes sociais daquele que é cuidado. Isso 

inclui a família, os vizinhos, a escola, a praça, o clube, os lugares de lazer, etc. f) Avaliação 

das demandas e construção compartilhada das necessidades de saúde mental. As 

demandas que chegam aos serviços de saúde mental devem ser discutidas e elaboradas em 

conjunto pelos três atores envolvidos (pelas equipes, pelos familiares e pelos usuários). 
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Muitas vezes, as necessidades reais dos usuários não são tais como elas chegam ao serviço. 

Por isso, muitas vezes, é preciso fazer um trabalho de desconstrução da demanda, ou seja, 

entender que nem todo problema ou sofrimento vivenciado pelas pessoas necessita de 

tratamento periódico e sistemático na rede de saúde. 

Existiam, no Brasil, 75 CAPSi em 2006, elevando-se para 112 serviços implementados 

ao final de 2009 (ver figura 1). Entre 2010 e 2013, houve um crescimento de, 

aproximadamente, 150% em relação a 2006, chegando a 187 serviços para todo o país. 

Atualmente, o Brasil conta com 201 CAPSi registrados na Coordenação Geral de Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas, de acordo com as últimas pesquisas realizadas sobre o 

assunto em 2014. Dada a prevalência dos transtornos mentais graves em crianças e 

adolescentes, o número de unidades mostra-se, ainda, insuficiente para atender à demanda 

desta população, além de existir uma distribuição desigual entre as regiões, com concentração 

principalmente nas regiões sudeste e nordeste (Brasil, 2015).  

 

Figura 1. Número total de CAPS gerais e CAPSi no Brasil 
Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS. Sistematização dos 

Estabelecimentos Habilitados por meio de portaria específica. 

 

O compromisso assumido pelos CAPSi de romper com a estrutura teórica e prática do 

modelo asilar, tem sido perseguido à medida que essa instituição representa uma inovadora e 

criativa forma de cuidar da saúde mental infantojuvenil, com foco na compreensão da 

individualidade. Os dados mostram que esse tipo de serviço só tem aumentado, apesar das 
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dificuldades.Além dos CAPSi, a rede de serviços possui vários outros componentes, como 

será descrito a seguir.  

Rede de Atenção Psicossocial 

A rede de atenção Psicossocial é formada por sete componentes. São eles: a Atenção 

Básica, Atenção Psicossocial Estratégica, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção 

Residencial de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar, as Estratégias de 

Desinstitucionalizaçãoe as Estratégias de Reabilitação Psicossocial (Brasil, 2011). 

Os pontos de Atenção Básica são compostos pelas unidades Básicas de Saúde (I), 

pelo núcleo de Apoio à Saúde da Família (II), pelo Consultório de Rua (III), pelo Apoio aos 

Serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório (IV) e pelos Centros de 

Convivência e Cultura (V). A Unidade Básica de Saúdeé um serviço de saúde que tem a 

responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidadodos 

transtornos mentais, assim como ações de redução de danos e cuidado para pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Funciona em articulação 

com os demais pontos da rede, sempre que necessário (Brasil, 2011). (I) As unidades Básicas 

são constituídas por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, 

de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades; (II) 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) apoia as Equipes de Saúde da Família, as 

Equipes de Atenção Básica para populações específicas e equipes da academia da saúde, 

atuando diretamente no apoio matricial e no cuidado compartilhado, incluindo o suporte ao 

manejo de situações relacionadas ao sofrimento ou transtorno mental e aos problemas 

relacionados ao uso de crack, álcool e outras drogas; (III)Equipes de Consultório na Rua, que 

atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação 

de rua. O objetivo principal é de levar o cuidado aos usuários que se encontram desassistidos 

e sem vinculações com os serviços de saúde. Os cuidados em saúde mental nesse serviço são 

direcionados para pessoas em situação de rua em geral, pessoas com transtornos mentais e por 

usuários de crack, álcool e outras drogas; (IV) Equipes de apoio aos serviços do componente 

Atenção Residencial de Caráter Transitório, que oferece suporte clínico e apoio a esses pontos 
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de atenção; (V) Centros de Convivência e Cultura, onde são oferecidos à população em geral 

espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade. Os Centros de 

Convivência são estratégicos para a inclusão social das pessoas com transtornos mentais e 

pessoas que fazem uso de crack, álcool e outras drogas, através da construção de espaços de 

convívio e sustentação das diferenças na comunidade e em variados espaços da cidade (Brasil, 

2011). 

Na Atenção Psicossocial Estratégica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é 

considerado um ponto de atenção. O CAPS é constituído por uma equipe multiprofissional 

que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas. Esse serviço oferece três modalidades de tratamento: intensivo, semi-intensivo 

e não intensivo. As modalidades de tratamento variam de acordo com a necessidade do 

indivíduo. O tratamento intensivo consiste em um atendimento diário oferecido quando a 

pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação de crise ou dificuldades 

intensas no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. No semi-intensivo, o 

usuário pode ser atendido até doze dias ao mês, modalidade oferecida quando o sofrimento e a 

desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, melhorando as possibilidades de 

relacionamento. Deve-se ressaltar que o usuário ainda necessita de atenção direta da equipe 

do serviço para se estruturar e recuperar sua autonomia. O atendimento não intensivo é 

oferecido quando a pessoa não precisa de suporte da equipe para conviver na sociedade e 

realizar suas atividades na família e/ou no trabalho, podendo ser atendido até três dias no mês 

(Brasil, 2011). 

Os CAPS desempenharam um papel estratégico no processo da reforma psiquiátrica 

do Brasil. O desenvolvimento desses serviços apontou a possibilidade de reestruturação da 

assistência em saúde mental na comunidade (Brasil, 2011). Serão descritos a seguir os 

diversos tipos de CAPS da Rede de Serviços. 

Os CAPS do tipo I são serviços de menor porte, estruturados para atender à demanda 

de municípios com população acima de 20 mil habitantes. Eles têm uma equipe mínima de 

nove profissionais e funcionam durante os cinco dias úteis da semana, com capacidade de 

atendimento para aproximadamente 240 pessoas por mês. Os CAPS I tem, como clientela, 

pessoas com transtornos psiquiátricos severos e persistentes. Atendem, também, aos 
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portadores de transtornos decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as 

faixas etárias (Brasil, 2011).  

Os CAPS do tipo II são serviços de médio porte e atendem a municípios com 

população acima de 70 mil habitantes. Esses serviços têm uma equipe mínima de 12 

profissionais, e funcionam durante os cinco dias úteis da semana. A capacidade de 

atendimento mensal desse tipo de CAPS é de, aproximadamente, 360 adultos com transtornos 

psiquiátricos severos e persistentes (Brasil, 2011; Delgado et al., 2007). 

Os CAPS do tipo III são os serviços de maior porte dentre os CAPS. Eles atendem a 

municípios com população de mais de 200 mil habitantes. Os CAPS III são serviços de alta 

complexidade porque funcionam 24 horas por dia, durante todos os 7 dias da semana e nos 

feriados (Brasil, 2011). Os CAPS III podem possuir 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. A capacidade de atendimento dos CAPS III é de, aproximadamente, 450 pessoas por 

mês (Delgado et al., 2007).  

Os CAPSad são estruturados para o atendimento de adolescentes ou adultos que fazem 

uso prejudicial de álcool ou outras drogas. Funcionam em municípios com mais de 70 mil 

habitantes (Brasil, 2011). Os CAPSad funcionam durante os cinco dias úteis da semana, tendo 

capacidade para atender cerca de 240 pessoas por mês (Delgado et al., 2007).  

O CAPSad III é um serviço de maior porte indicado para municípios ou regiões com 

populações acima de 150 mil habitantes. Atende adultos ou adolescentes com as mesmas 

características citadas acima. É um serviço com, no máximo, 12 leitos para observação e 

monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana (Brasil, 

2011). 

Os CAPSi são especializados no tratamento de crianças e adolescentes com 

transtornos psiquiátricos em municípios acima de 150 mil habitantes. Funcionam com uma 

equipe mínima de 11 profissionais de nível médio e superior, durante os cinco dias úteis da 

semana. A capacidade média de atendimento desse tipo de serviço é de aproximadamente 180 

pessoas por mês (Delgado et al., 2007; Brasil, 2011).  

Os pontos de atenção da Rede de Atenção de Urgência e Emergênciatem a 

responsabilidade de acolher as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, assim como a 
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responsabilidade de classificação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência. 

São exemplos desse ponto de atenção: o SAMU 192, aSala de Estabilização, UPA 24 horas, 

as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, as Unidades Básicas de Saúde, 

entre outros (Brasil, 2011). 

Em relação à Atenção Residencial de Caráter Transitório, a Unidade de 

Acolhimento e os Serviços de Atenção em Regime Residencial se apresentam como pontos de 

atenção desse componente. A Unidade de Acolhimento oferece cuidados contínuos de saúde 

para pessoas com necessidade decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, que 

necessitam de acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório e, que, além 

disso, apresentam vulnerabilidade social e/ou familiar. Tem funcionamento 24 horas e 

disponibilizam cuidados em ambiente residencial. As unidades de acolhimento podem ser 

para adultos maiores de 18 anos e para jovens entre 12 e 18 anos, no caso das Unidades de 

Acolhimento Infantojuvenil. Os serviços de Atenção em Regime Residencial, dentre os 

quaisas Comunidades Terapêuticas, são serviços de saúde destinados a oferecer cuidados 

contínuos de saúde, de caráter residencial transitório por até nove (09) meses para adultos 

com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Esta 

Instituição funciona de forma articulada com (I) a Atenção Básica que apoiae reforça o 

cuidado clínico geral dos seus usuários e com (II) o Centro de Atenção Psicossocial que é 

responsável pela indicação do acolhimento, pelo acompanhamento especializado durante este 

período, pelo planejamento da saída e pelo seguimento do cuidado, bem como, participar de 

forma ativa da articulação intersetorial para promover a reinserção do usuário na comunidade 

(Brasil, 2011). 

Os componentes na Atenção Hospitalar são compostos pela Enfermaria 

Especializada e pelo Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas. A Enfermaria é formada por uma equipe multidisciplinar que atua no Hospital 

Geral e o modo de funcionamento é interdisciplinar. É especializada para atenção às pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas, em especial pessoas em abstinência ou em intoxicação severa. O Serviço 

Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas funciona em regime integral, 

durante 24 horas, em todos os dias da semana, sem interrupção da continuidade entre os 
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turnos. O serviço oferece suporte hospitalar por meio de internação de curta duração em 

situações assistenciais que evidenciarem indicativos de comorbidades de ordem clínica e/ou 

psíquica, acolhendo esses pacientes em regime de curta ou curtíssima permanência (Brasil, 

2011).  

Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e o Programa De Volta Para Casa, 

fazem parte das Estratégias de Desinstitucionalização. Serviços Residenciais Terapêuticos 

ou residências terapêuticassão constituídos por casas construídas no espaço urbano e 

financiadas pelo governo federal, que visam atender às necessidades de moradia de pacientes 

com problemas psiquiátricos graves, egressos de internações longas (dois anos ou mais 

ininterruptos), egressos de hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia, entre outros. Esses 

serviços têm a função de fornecer moradia aos pacientes e, também, apoiá-los no que for 

necessário para a integração social. Os SRTs priorizam atender, principalmente, os pacientes 

egressos de longos períodos de internação psiquiátrica que não possuem familiares ou suporte 

social necessário na comunidade. Priorizam, também, o direito dos pacientes psiquiátricos de 

morarem e circularem pela cidade, respeitando seus hábitos e preferências (Delgado et al., 

2007).  

Com o objetivo de facilitar a reintegração social de pacientes psiquiátricos com longo 

histórico de hospitalizações, o Ministério da Saúde criou, por intermédio da Lei 10.708, o 

programa “De Volta para Casa” (PVC). O PVC consiste no pagamento do auxílio reabilitação 

psicossocial. Seu objetivo é contribuir efetivamente para o processo de inserção social dessas 

pessoas, incentivando a organização de uma rede ampla e diversificada de recursos 

assistenciais e de cuidados, facilitadora do convívio social, capaz de assegurar o bem-estar 

global e estimular o exercício pleno de seus direitos civis, políticos e de cidadania. Esse 

dinheiro, portanto, precisa ser utilizado com o fim de acompanhar o beneficiário no processo 

de reabilitação psicossocial. O valor do Programa de Volta para Casa era equivalente a 240 

reais e poderia ser reajustado pelo poder executivo, de acordo com a disponibilidade 

orçamentária. Porém, atualmente, a quantia paga é de 310 reais (Brasil, 2003). 

O PVC beneficia principalmente os adultos. As crianças e adolescentes, com 

transtornos mentais, assim como os idosos, podem recorrer ao Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), assegurado pela Constituição Federal de 1988. No que tange à Assistência 

Social, esta política é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS (Brasil, 

1993), que preconiza a Assistência Social, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, 
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com vistas à garantia do atendimento às necessidades básicas. A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivos: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (Brasil, 1993). 

 Ele garante a transferência mensal de 1 salário mínimo à pessoa com deficiência 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho, e ao idoso com 65 anos ou mais, e 

que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 

sua família. Pelo princípio da LOAS os beneficiários do BPC só serão elegíveis se a renda 

familiar per capita for inferior a ¼ do salário mínimo, e não estiverem vinculados a nenhum 

regime de previdência social, e que não recebam benefício de espécie alguma (Brasil, 2003).  

As Estratégias de Reabilitação Psicossocial, o último componente da rede de 

Atenção Psicossocial, são iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos 

solidários/cooperativas sociais. São quantias em dinheiro para programas de reabilitação 

psicossocial que beneficiem usuários. É necessário ter alguns critérios para participar, como 

estar incluído no Cadastro de Iniciativas de Inclusão Social pelo Trabalho (CIST) do 

Ministério da Saúde, assim como ter estabelecido parceria com Associações de Usuários, 

Familiares e Técnicos, Cooperativas, Incubadoras de Cooperativas ou Entidades de 

Assessoria e Fomento em Economia Solidária para apoio técnico e acompanhamento dos 

projetos (Brasil, 2012). 

Outras Políticas Públicas Relacionadas ao Cuidado de Crianças e Adolescentes 

Em se referindo aos atendimentos à infância e adolescência, outros serviços 

específicos são essenciais para que haja uma cobertura integral de cuidado. É importante que 

os CAPSi e os outros serviços trabalhem de maneira integrada para que ambos compartilhem 

a responsabilidade pelos casos e garantam maior resolutividade no manejo das situações que 

envolvam sofrimento psíquico. Esses serviços englobam, também, serviços específicos em 

mais três setores de cuidado: educação, assistência social e justiça/direitos. Esses serviços são 

considerados estratégicos nas respectivas políticas setoriais e planejados a partir de bases 

populacionais. São eles: 1) Saúde Geral: Atenção Básica/Primária, representada pelo 

Programa de Saúde da Família (PSF), ícone da mudança de modelo para assistência em saúde 

no país, e estratégico para ações de prevenção e detecção precoce de questões ligadas à saúde 
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mental de crianças e adolescentes. 2) Educação: a) Estabelecimentos públicos da educação 

básica que incluem a educação infantil, ensino fundamental e médio, planejados para 

cobertura universal da população; b) Instituições filantrópicas com número significativo de 

estabelecimentos em todas as regiões do país, que oferecem ações educacionais e de 

reabilitação para alunos especiais – representadas pela Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). 3) Assistência Social: Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), propostos em 2004 pela atual Política Nacional de Assistência Social, sob gestão do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em processo de consolidação no país, e que têm 

por finalidade o desenvolvimento de ações de proteção em áreas de vulnerabilidade social, 

sob o princípio da intersetorialidade. 5) Justiça/Defesa de direitos: Conselhos Tutelares 

(CT), estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, e 

encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da população infantil e juvenil. 

A função das escolas, de serviços da saúde geral e assistência social para detecção de 

problemas e organização do suporte assistencial a essa população tem merecido destaque em 

diversos estudos dedicados ao tema. Nas escolas, são privilegiadas as ações para redução de 

riscos e aumento dos fatores protetivos relacionados à saúde mental de crianças e jovens tema 

(Patelet al., 2007; Belfer, 2008). A atenção básica, educação e a assistência social, são 

considerados programas estratégicos para acesso de crianças e adolescentes ao cuidado em 

saúde mental, dentre outros fatores, porque são mais acessíveis à população e tendem a gerar 

menos estigma, tanto para os usuários quanto para suas famílias (Belfer, 2008). A existência 

de desafios específicos envolvidos no atendimento à saúde mental infantil e juvenil indica que 

apenas o conhecimento consubstanciado das particularidades dos diferentes contextos, das 

ações concretas realizadas pela atenção especializada e da distribuição de serviços nos 

diferentes setores pelo território nacional, pode guiar a construção de uma política pública que 

proporcione efetiva melhoria do atendimento e do cuidado à infância e adolescência (Couto, 

Duarte & Delgado, 2008). Sendo assim, a avaliação dos serviços é um dos principais fatores 

que podem ajudar na identificação dos desafios a serem enfrentados pelos serviços de saúde 

mental e a constância da qualidade dos mesmos. 

Avaliação dos Serviços de Saúde Mental 

A avaliação de serviços de saúde mental se desenvolveu posteriormente à implantação 

da avaliação dos serviços de saúde, em geral. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a 
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expansão das avaliações dos serviços de saúde, com a finalidade de monitoramento da 

eficácia dos recursos e da tecnologia investidos pelo Estado. Contudo, a avaliação em saúde é 

um procedimento quase tão antigo quanto a própria atividade dos serviços. A literatura sobre 

avaliação de serviços de saúde evidencia que sempre existiram mecanismos de avaliação da 

qualidade da prática médica e dos serviços de saúde, porém as primeiras tentativas de 

avaliações sistematizadas tiveram início por volta de 1910 e eram direcionadas às práticas 

médicas e ao controle do exercício profissional (Reis et al.,1990). 

A avaliação dos serviços está intimamente relacionada ao financiamento, à atribuição 

de recursos e à garantia da qualidade. Nos anos de 1970, a diminuição do crescimento 

econômico e a ampliação do papel do Estado no financiamento dos serviços de saúde e das 

novas tecnologias tornaram indispensável o controle dos custos da saúde. A avaliação do 

funcionamento e a eficácia do sistema de saúde tornaram-se importantes para obtenção de 

informações que garantissem a qualidade dos serviços. A maioria dos países como Estados 

Unidos, Canadá, França e Austrália, criaram organismos específicos para avaliar as novas 

tecnologias (Contandriopoulos, Champagne, Denis & Pineault, 1997).  

Na avaliação de serviços, deve-se fazer uma diferenciação entre avaliação e pesquisa 

avaliativa. Contandriopoulos et al. (1997) consideram que avaliar consiste em fazer um 

julgamento a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, 

objetivando a possibilidade de auxílio na tomada de decisões. Segundo estes autores, o 

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

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

uma pesquisa avaliativa. A avaliação normativa consiste em fazer um julgamento sobre uma 

dada intervenção ou serviço, por meio da comparação do funcionamento desses serviços com 

os critérios e normas esperados ou pré-estabelecidos pelos órgãos reguladores, no que se 

refere à sua estrutura, processos e resultados. 

A pesquisa avaliativa busca produzir um julgamento sobre os serviços, utilizando 

métodos científicos, visando analisar sua pertinência e seus efeitos, assim como compreender 

as relações entre os componentes dos serviços e os efeitos produzidos, objetivando uma 

tomada de decisão (Contandriopoulos et al., 1997). De acordo com esses autores, existem dois 

tipos de pesquisa avaliativa: a formativa e a somativa. A pesquisa formativa, também 

chamada avaliação de processo, envolve avaliações qualitativas que visam descrever como os 

serviços funcionam, por meio da utilização de várias fontes de dados, inclusive informais, 
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como relatos de várias pessoas envolvidas no serviço, coleta de dados na instituição e 

observação participante (Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis & Boyle, 1994; Smith, 

2004). Geralmente, este tipo de pesquisa é realizado enquanto os programas estão ainda no 

início de sua implantação e visa fornecer feedbacks imediatos aos administradores sobre o seu 

funcionamento para ajudá-los a rever possíveis dificuldades. Por essa razão, esta avaliação é 

vista de forma mais benigna pelos administradores dos serviços, já que auxiliam os executores 

do programa a melhorar sua qualidade (Contandriopoulos et al., 1994).  

A pesquisa avaliativa somativa, também chamada de avaliação de resultados, se refere 

a avaliações que se baseiam em dados de natureza quantitativa, analisados por meio de testes 

estatísticos. Seu objetivo é examinar os efeitos de um programa já implantado, que está em 

funcionamento há algum tempo e já produziu alguns resultados e, a partir disso, determinar se 

o programa é efetivo, se ele deve continuar, ser modificado ou interrompido. Nesse caso, a 

pesquisa avalia os efeitos do programa ou da intervenção sobre o estado de saúde dos 

usuários, feita com a participação dos diferentes envolvidos na avaliação para verificar se as 

metas foram atingidas, bem como as falhas e lacunas do programa. Avalia, ainda, outros 

possíveis resultados que não eram esperados e que ocorreram (Selltiz, Wrightsman, & Cook, 

1987; Contandriopoulos et al.,1994; Smith, 2004).  

Existem seis tipos de análise dentro da pesquisa avaliativa de resultados: estratégica, 

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

estratégica analisa se o problema escolhido para a intervenção é o mais pertinente e o de 

maior relevância, tendo em vista o conjunto dos problemas de uma dada população. A análise 

da intervenção verifica se os recursos mobilizados são adequados e suficientes para atingir os 

objetivos pré-estabelecidos. A análise da produtividade consiste em planejar a melhor maneira 

de distribuir os recursos para produzir os serviços, verificando como são utilizados esses 

recursos. A análise dos efeitos, a mais utilizada dentre estas pesquisas, visa determinar qual a 

influência dos serviços para modificar o estado de saúde dos pacientes, verificando se o 

tratamento foi efetivo. A análise do rendimento ou da eficiência relaciona os recursos 

empregados com os efeitos obtidos (medida de custo/benefício, custo/eficácia ou 

custo/utilidade). Por último, a análise da implantação avalia a influência da variação no grau 

de implantação de uma intervenção e a influência do ambiente no qual a intervenção é 

implantada sobre os seus efeitos (Contandriopoulos et al.,1997).  
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Segundo Contandriopoulos(2006), o sistema de saúde vem vivenciando uma crescente 

tensão. De um lado, estão as expectativas de atendimento da população em função da 

tecnologia (desenvolvimento de novas técnicas e conhecimentos), e, de outro lado, a 

necessidade de controle dos gastos públicos, dentre eles, os gastos com a saúde, resultando na 

sensação de insuficiência do sistema de saúde quanto às expectativas da população, tendo sua 

viabilidade comprometida. Para tanto, é amplo o consenso de que qualquer decisão deve se 

basear em avaliações sistemáticas. O ciclo “planejar, executar, avaliar e agir” (Deming, 1989, 

citado por Contandriopoulos, 2006), no sentido de readaptar os conhecimentos em função dos 

dados produzidos pela avaliação, deve fazer parte da rotina dos serviços. Dessa maneira, há 

necessidade de que a avaliação, em todos os níveis do sistema de saúde, seja implantada e 

institucionalizada, gerando uma verdadeira cultura de avaliação. Entretanto, o autor enfatiza 

que somente a institucionalização da avaliação não é suficiente, é preciso questionar a 

capacidade da avaliação de produzir as informações e julgamentos necessários para ajudar as 

instâncias a melhorar o sistema de saúde, assim como permitir aos diferentes atores 

envolvidos se posicionarem e construírem um julgamento capaz de ser transformado em ação. 

Assim sendo, a qualidade dos serviços pode ser verificada constantemente (Contandriopoulos, 

2006). 

A garantia da qualidade é um aspecto central no funcionamento dos serviços de saúde 

(OMS, 2001). A avaliação da qualidade dos serviços foi inicialmente estabelecida para os 

serviços de saúde, em geral, e as recomendações nesta área foram estendidas para a avaliação 

dos serviços de saúde mental, em particular. Ela produz informações sobre a adequação, os 

efeitos e os custos, possibilitando, dessa maneira, a tomada de decisões em relação às práticas 

de saúde e ao estabelecimento de novas políticas.  

 A avaliação da qualidade envolve múltiplas dimensões, chamadas por Donabedian 

(1990) de “Sete Pilares da Qualidade”. Para o autor, existem sete componentes para garantir 

uma melhor qualidade dos serviços. São eles: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade. A eficácia é compreendida como a capacidade dos 

cuidados de saúde possibilitar melhorias na saúde e bem-estar dos pacientes, considerando-se 

o melhor que pode ser feito, sob as condições mais favoráveis. A efetividade se refere à 

capacidade do cuidado em melhorar a saúde na prática cotidiana, ou seja, em situações reais 

dos serviços. Constitui o grau em que o cuidado se aproxima do nível de melhora na saúde 

que os estudos de eficácia estabelecem como atingíveis. Os custos dos serviços envolvem 
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mais dois componentes: a eficiência e a otimização. A eficiência consiste em conseguir 

melhorias na saúde de cada paciente ao menor custo, ou seja, se duas estratégias de cuidado 

são igualmente efetivas ou eficazes, a de menor custo é a mais eficiente. A otimização 

constitui o balanceamento mais vantajoso entre custo e benefício. A aceitabilidade diz 

respeito à conformidade dos serviços com as preferências do paciente, quanto à 

acessibilidade, relação paciente-profissional, qualidade das instalações, efeitos do cuidado e 

custos. É uma avaliação subjetiva por parte do paciente. A legitimidade se refere à 

aceitabilidade dos cuidados pela comunidade e pela sociedade. Por último, a equidade é o 

princípio que determina a justa distribuição do cuidado e seus benefícios na saúde de uma 

população.  

Dentre os 7 pilares da qualidade dos serviços descritos acima, a dimensão de 

aceitabilidade se refere justamente à avaliação da satisfação dos usuários com o serviço, 

objeto do presente trabalho. Portanto, a avaliação da satisfação faz referência a um dos pilares 

de qualidade citados por Donabedian (1990). 

Segundo Bandeira (2014), a avaliação dos serviços de saúde mental só se tornou uma 

prática sistematizada, a partir do movimento da desinstitucionalização psiquiátrica. A autora 

descreve as recomendações a serem respeitadas para garantir uma avaliação completa dos 

diversos componentes dos serviços. Uma das recomendações se refere ao modelo integrativo 

de avaliação. Donabedian (1966) foi uns dos primeiros a sistematizar o procedimento de 

avaliação dos cuidados de saúde, em geral, propondo a utilização do modelo integrativo que 

envolve a avaliação de três dimensões: estrutura, processo e resultado. A estrutura diz respeito 

às características dos recursos estáveis do serviço e à organização administrativa do serviço, 

tais como os recursos humanos, as condições físicas dos serviços e as características 

organizacionais e financeiras. O processo compreende as atividades desenvolvidas pelos 

profissionais dos serviços junto aos usuários, como por exemplo: tratamento medicamentoso, 

psicoterapia, oficinas, terapia ocupacional e atividades de trabalho. O resultado corresponde 

às mudanças ocorridas no estado de saúde do paciente e em sua qualidade de vida e inclui a 

satisfação dos usuários com os resultados do tratamento no serviço. Tal análise insere-se na 

perspectiva da avaliação da qualidade do cuidado, reunindo uma proposta de avaliação global 

dos serviços. Donabedian (1966) afirma, ainda, que essas dimensões devem ser utilizadas em 

conjunto, para conseguir dar conta da complexidade das práticas de saúde, sendo necessário 
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utilizar diferentes modos de investigação, que contemplem uma seleção de indicadores 

representativos das três dimensões.  

Para a avaliação dos resultados dos serviços, Bandeira (2014) descreve, ainda, as 

principais recomendações da literatura no que se refere às dimensões a serem avaliadas. Por 

exemplo, segundo Hamson (2001, citado por Bandeira, 2014), deve-se utilizar um leque mais 

amplo de medidas de resultados. Para o autor, devem ser avaliadas múltiplas dimensões do 

resultado, porque as intervenções utilizadas no serviço são geralmente complexas, 

diversificadas e com múltiplos objetivos. As medidas variadas e amplas são importantes 

também, porque existem diferentes agentes interessados na avaliação (clínicos, coordenadores 

de serviços, planejadores de serviços de saúde mental, pacientes) e cada um possui 

necessidades variadas e a avaliação de qualidade de serviço deve atender a todos. Para Smith, 

Manderscheid, Flynn e Steinwatchset (1997, citado por Bandeira, 2014), deve-se incluir dois 

tipos de resultados, que constituem duas dimensões interdependentes que precisam ser 

avaliadas ao mesmo tempo: os aspectos específicos da saúde mental (sintomas, humor, bem-

estar, autonomia, relacionamento, etc.) e os aspectos da saúde em geral (qualidade do sono, 

alimentação, sexualidade). Outras variáveis que podem modular ou afetar os resultados do 

tratamento devem ser incluídas também, tais como variáveis sociodemográficas e clínicas, 

diagnóstico, gravidade da sintomatologia, uso de drogas. Analisar essas variáveis permite 

obter maior compreensão dos resultados do tratamento, identificando os fatores que 

contribuem para maior ou menor efeito do tratamento e que determinam as diferenças entre 

subgrupos de sujeitos.  Deve-se identificar, ainda, quais são os momentos mais adequados 

para serem aplicadas as medidas de avaliação dos resultados, com base no tempo necessário 

para que o tratamento tenha efeito amplo na vida dos pacientes. Pode ser necessário prolongar 

a duração de medidas de follow-up (seguimento) em pesquisas longitudinais mais longas. 

Dessa maneira, seria possível aferir a evolução dos efeitos do tratamento e identificar quais 

variáveis gerais da vida do paciente atuam para potencializar os resultados do tratamento ou, 

ao contrário, para diminuir seus efeitos (Bandeira, 2014; Norquist, 2002, citado por Bandeira, 

2014). 

Outro ponto levantado na literatura da área (Bandeira, 2014) é que as avaliações dos 

resultados dos serviços de saúde mental devem ser feitas em diversos níveis. A autora cita as 

recomendações de Trujillo (2002), que apresenta quatro níveis distintos de avaliação. O 

primeiro nível seria individual, incluindo a utilização de medidas que abranjam desde a 
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redução de sintomatologia até o nível de funcionamento dos pacientes e sua qualidade de 

vida. O segundo nível abrangeria os sistemas integrados de saúde (serviço de internação, 

ambulatório e serviços comunitários), envolvendo medidas de taxa de readmissões dos 

pacientes, uso de serviços, frequência em ambulatórios, etc. O terceiro nível se refere aos 

planos de saúde (uso de medidas de acesso ao tratamento, de continuidade do atendimento e 

de impacto na saúde das populações, etc.). O quarto nível inclui a comunidade em geral e 

medidas globais de prevalência dos transtornos psiquiátricos tratados e não tratados, 

mudanças nos indicadores de carga global das doenças, entre outros. 

Quanto aos cuidados metodológicos que devem ser tomados na avaliação de serviços 

de saúde mental, Bandeira (2014) aponta a importância dos delineamentos de pesquisa. A 

autora destaca que as pesquisas avaliativas dos resultados dos serviços de saúde mental 

podem ser feitas com diferentes tipos de delineamentos de pesquisa e esses delineamentos 

podem possuir maior ou menor rigor metodológico, interferindo na validade interna das 

pesquisas. Três grandes categorias de delineamento são utilizadas: os experimentais, quase 

experimentais e pré-experimentais. As pesquisas experimentais são delineamentos que 

apresentam máximo controle dos vieses e, portanto, maior validade interna. A validade 

interna é a garantia de que os resultados ou efeitos obtidos se devem, de fato, ao tratamento 

efetuado. É necessário que haja a distribuição aleatória dos sujeitos aos grupos de comparação 

(grupo experimental e grupo controle), visando torná-los equivalentes. Esse tipo de 

delineamento tem o objetivo de controlar a interferência de vieses ou variáveis espúrias, tais 

como as diferenças preexistentes nos grupos com relação a variáveis sociodemográficas ou 

clínicas que possam ser explicações alternativas para os resultados encontrados (Dunn, 2010, 

citado por Bandeira, 2014; Heiden, 1996, citado por Bandeira, 2014). As pesquisas que visam 

avaliar a eficácia de novos tratamentos são realizadas com delineamentos desse tipo. 

Pesquisas com delineamentos quase experimentais e pré-experimentais são pesquisas de 

menor grau de controle e por isso menor validade interna. Essas duas categorias de 

delineamento de pesquisa permitem verificar se houve um efeito, mas não é o suficiente para 

identificar se esse efeito se deve, de fato, ao tratamento em questão ou a outras variáveis 

interferentes não controladas. As pesquisas avaliando a efetividade de um tratamento, na 

prática rotineira dos serviços são feitas com esses tipos de delineamento (Bandeira, 2014). 

Em 2001, a Organização Mundial de Saúde propôs dez recomendações aos países que 

estavam em processo de reestruturação da assistência em saúde mental. Uma destas 
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recomendações é a avaliação da qualidade dos serviços de saúde mental, incluindo as 

diferentes perspectivas de medida. Segundo a OMS, a avaliação deve ser feita a partir do uso 

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

no serviço: pacientes, familiares e profissionais. Outra recomendação aponta a necessidade de 

monitoração dos serviços de saúde, incluindo os indicadores de saúde mental nos sistemas de 

informação e de notificação de saúde. A monitoração tem o objetivo de verificar se os 

programas de prevenção e tratamento de saúde mental estão sendo efetivos, assim como 

determinar as tendências e/ou detectar mudanças ocorridas na saúde mental. Dessa maneira, 

ela tem o poder de fortalecer argumentos a favor de maior investimento em saúde mental. 

Dentre as recomendações, a OMS (2001) também enfatiza a importância em apoiar as 

pesquisas voltadas para a saúde mental. Pesquisas epidemiológicas devem ser apoiadas, com 

o propósito de investigar os determinantes psicossociais de transtornos mentais, informações 

sobre a prevalência de transtornos mentais na comunidade, bem como identificar grupos de 

risco. As pesquisas que incluem aspectos biológicos e psicossociais dos transtornos 

psiquiátricos possibilitam maior entendimento dos transtornos psiquiátricos e o 

desenvolvimento de intervenções mais eficazes. Pitta (1996) afirma que a avaliação dos 

serviços torna mais visível o que está sendo realizado no processo de cuidado e, nesse sentido, 

ela pode contribuir para uma prática mais participativa, com produção de conhecimento e 

melhora na qualidade da assistência em saúde mental.  

Segundo Bandeira (2014), as pesquisas avaliativas de resultados devem considerar a 

representatividade da amostra dos indivíduos avaliados para que o estudo possa ter maior 

validade. Existem dois tipos de amostragem: aleatória e não aleatória. O tipo de amostragem 

mais comumente utilizado nas pesquisas de avaliação de resultados devido a sua praticidade 

para o pesquisador é a amostra não-aleatória e entre os diversos subtipos de amostra não 

aleatória o mais utilizado é o da “amostra acidental” (Contandriopoulos et al., 1997). Esse 

subtipo foi usado no presente estudo e consiste em selecionar alguns familiares que estão 

presentes na sala de espera dos serviços, nos momentos em que o entrevistador se apresenta 

para a coleta de dados, porém nem todos os familiares que frequentam o serviço terão a 

mesma chance de serem entrevistados. Embora conveniente para o pesquisador, as amostras 

não-aleatórias comprometem a generalização dos resultados obtidos, ou seja, a validade 

externa. Já no caso da amostra aleatória, os resultados obtidos podem ser generalizados para a 

população-alvo. A amostra de familiares seria sorteada a partir de uma lista da população-alvo 
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do conjunto de familiares que frequentam o serviço e, depois, eles são contatados e 

convidados a comparecer no serviço para a realização de entrevistas (Bandeira,2014). Com 

relação à seleção da amostra, é recomendado ainda a necessidade de incluir aqueles que 

abandonaram o serviço e não somente aqueles que o frequentam. Isso porque se somente os 

indivíduos que frequentam o serviço forem entrevistados, corre-se o risco de enviesar a 

amostra, já que os indivíduos mais aderentes e satisfeitos podem ser justamente os que ainda 

frequentam o serviço (Smith et al. 1997, citado por Bandeira, 2014; Trauer, 2010, citado por 

Bandeira, 2014). 

Em consequência, não basta que a amostra seja aleatória, é necessário também que ela 

seja selecionada a partir da totalidade dos familiares da população-alvo. Os resultados podem 

diferir com amostras enviesadas, se comparados com amostras globais e, por isso, é 

importante a representatividade das amostras. Se não for possível evitar o viés de 

amostragem, é importante indicá-lo como uma limitação do estudo quando publicado os 

resultados. Apontar, de modo claro, essa limitação, tem como objetivo garantir que os 

resultados sejam colocados em perspectiva pelos leitores, e que as pessoas não passem a 

acreditar que os dados podem ser generalizados para a população-alvo dos serviços avaliados 

(Bandeira, 2014). 

Outro cuidado metodológico, destacado por Bandeira (2014), para avaliação dos 

serviços de saúde mental se refere aos instrumentos de medida utilizados. Uma condição 

indispensável é o uso de instrumentos de medida padronizados. A padronização, tanto para a 

avaliação da dimensão dos recursos e do processo, quanto da dimensão dos resultados dos 

serviços, permite a comparabilidade dos dados obtidos entre diferentes estudos nacionais e 

internacionais. Sem a utilização de instrumentos padronizados, não seria possível concluir se 

os resultados divergentes de diferentes serviços se devem a tratamentos diferenciados 

desenvolvidos em cada um deles ou se seriam resultado dos diferentes instrumentos de 

medidas não padronizados utilizados (Bandeira, 2014).  

Uma atenção especial deve ser tomada em relação às qualidades psicométricas dos 

instrumentos de medida, em particular a validade e fidedignidade, segundo Bandeira (2014). 

A validade é a qualidade de um instrumento de medir, de fato, um construto que se propõe a 

medir e não outro construto e envolve vários subtipos como validade de face, de conteúdo, de 

critério, entre outros. A fidedignidade se refere a qualidade de um instrumento em medir, de 

forma confiável e reprodutível o que está sendo avaliado. Envolve outros subtipos também, 
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como consistência interna dos itens, estabilidade temporal, teste-reteste e grau de acordo entre 

avaliadores (Bandeira, 2014). 

 De acordo com Eisen (2002, citado por Bandeira, 2014), outro aspecto a ser levado 

em conta nos instrumentos de medida se refere às alternativas de respostas para cada item das 

escalas. É importante que não haja muitas opções de alternativas de respostas, nem um 

número muito reduzido de opções. O uso de muitas alternativas de resposta faz com que o 

sujeito tenha dificuldade em discriminá-las, com a possibilidade de prejudicar a validade das 

respostas. Um número excessivamente reduzido de alternativas de respostas pode resultar em 

uma diminuição da variância dos escores na amostra dos sujeitos, podendo diminuir as 

propriedades psicométricas de fidedignidade e validade da escala. As alternativas dicotômicas 

(sim-não ou concordo discordo) devem ser evitadas, porque geram escores menos sensíveis 

aos efeitos das variáveis investigadas nas avaliações de serviços, além de impedirem respostas 

intermediárias dos sujeitos, prejudicando a especificidade na avaliação e favorecendo o viés 

de aquiescência (tendência em concordar). Eisen (2002, citado por Bandeira, 2014), ainda 

afirma que a forma de apresentação das alternativas de resposta (visuais, numéricas ou 

conceituais) também afeta a facilidade de discriminação entre elas. Além disso, a elaboração 

dos itens deve representar adequadamente a operacionalização dos construtos avaliados pelas 

escalas de medida para abranger sua amplitude semântica, com todas suas dimensões, sem 

extrapolar para outros construtos. As regras de construção dos itens de uma escala são 

definidas com o objetivo de atingir as qualidades de objetividade, simplicidade, clareza, 

critério comportamental, relevância, precisão, critério de variedade e modalidade, tipicidade, 

credibilidade, entre outras (Pasquali, 1999). 

Os instrumentos de medida usados na avaliação de resultados devem ser 

multidimensionais, isto é, devem avaliar diversas dimensões do fenômeno estudado através de 

subescalas que forneçam escores independentes para cada dimensão. As medidas 

multidimensionais permitem observar melhoras em dimensões diferenciadas dos serviços, já 

que o tratamento pode apresentar um efeito positivo em uma dimensão e não em outras 

(Bandeira, 2014; Ruggeri, 1994, 2010). 

A sensibilidade aos efeitos do tratamento ao longo do tempo é mais uma qualidade dos 

instrumentos a ser considerada na saúde mental. É importante avaliar de que maneira o efeito 

do tratamento se mantém e de que forma ele se distribui no tempo para conhecer como ele se 

dá em diferentes momentos após a introdução. Avaliações com medidas repetidas permitem 
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demonstrar se haverá manutenção, a longo termo, dos ganhos imediatos obtidos, como e 

quando ocorrem as recaídas assim como os efeitos colaterais do medicamento (Bandeira, 

2014). Outro aspecto a ser levado em consideração em relação aos instrumentos de medida é 

que estes devem ser práticos, não exigindo muito do aplicador nos procedimentos de 

aplicação e treinamento prévio. Devem apresentar relativa facilidade na correção, computação 

e interpretação dos dados, assim como uma boa relação custo-benefício (Salvador-Carulla& 

Gonçalvez-Caballero, 2010, citado por Bandeira, 2014). Os instrumentos de medidas devem 

conter itens cujo conteúdo seja aplicável a diferentes tipos de serviços, possibilitando sua 

utilização em ampla escala, por diferentes pesquisadores, de forma a permitir a comparação 

dos resultados obtidos em outros serviços. Devem ser breves e de fácil compreensão pela 

população-alvo, assegurando sua aplicabilidade e a validade das respostas dos sujeitos aos 

itens das escalas (Bandeira, 2014). 

A versão validada de um instrumento de medida para outros países é uma qualidade do 

instrumento também (Kabir & Wikes, 2010, citado por Bandeira, 2014). Esse fator deve ser 

considerado na escolha do instrumento de medida, apesar de ter que haver um cuidado 

especial para obter uma validação transcultural adequada dos instrumentos e garantir sua 

equivalência com a versão original (p.ex., equivalência semântica, conceitual, cultural, etc.). 

Na avaliação de serviços, existe pouca referência à inclusão dos familiares dos 

pacientes psiquiátricos, ainda que a sua perspectiva seja muito importante, principalmente 

quando atuam como provedores de cuidado do paciente (OMS,2001). Nesse contexto, as 

informações são privilegiadas, visto que os familiares são os principais cuidadores. Eles estão 

em uma posição que proporciona melhor percepção para identificar mudanças nos 

comportamentos dos pacientes e no seu nível de funcionamento, em função do tratamento 

recebido. Desse modo, a perspectiva dos familiares na avaliação de serviços pode ter um 

efeito positivo na própria satisfação com o serviço e na sobrecarga resultante do papel de 

cuidador (Bandeira & Barroso, 2005; Tessler & Gamache, 2000). Estudos recentes quanto à 

perspectiva dos familiares, avaliam geralmente dois aspectos: o grau de sobrecarga no papel 

de cuidador e sua satisfação com os serviços. A sobrecarga dos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos tem sido mais alvo de muitos estudos (Bandeira & Barroso, 2005), 

sendo a satisfação dos familiares menos investigada (Bandeira, Silva, Camilo & Felicio, 2011; 

Perreault, Rousseau, Provencher, Roberts & Milton, 2011, citado por Silva, 2014). 
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Entre os instrumentos de medida desenvolvidos e validados para medir a percepção 

dos pacientes sobre os resultados do tratamento, destacam-se dois grupos de escala: as que 

avaliam o bem-estar psicológico e as que avaliam os resultados do tratamento. A satisfação 

com os serviços está incluída nesse segundo grupo de escala. Com a finalidade contribuir para 

a avaliação de serviços de saúde mental no contexto brasileiro, a escala de satisfação 

elaborada pela OMS, foi traduzida e validada para o Brasil por Bandeira, Mercier, Perreault, 

Liberio e Pitta (2002). Ela foi elaborada para avaliar um conjunto de diversas dimensões dos 

serviços, como a estrutura do serviço (conforto, limpeza, etc.), a forma de atendimento, a 

acessibilidade, a privacidade e os resultados do tratamento, etc. (Bandeira et al., 2000). A 

seguir será feita a descrição do conceito de satisfação em relação aos serviços de saúde mental 

para melhor entendimento do contexto desta pesquisa. 

 

Conceituação da Satisfação com os Serviços de Saúde Mental 

O conceito de satisfação não tem uma definição consensual entre os autores pelo fato 

de haver vários instrumentos para avaliação de um mesmo construto. Um exemplo que pode 

ser citado é que a satisfação pode apontar o grau de subjetividade, a multiplicidade de 

aspectos que a mesma abrange, assim como a necessidade de considerar as especificidades do 

contexto no qual o estudo se insere (Ruggeri, 1994; Ishara, 2007).  

Os modelos conceituais mais relevantes usados na definição da satisfação são as 

abordagens das expectativas. Esses modelos defendem a ideia de que os indivíduos buscam 

ajuda por motivos diferentes e seus julgamentos sobre o tratamento recebido não estão 

relacionados unicamente com a natureza da intervenção, mas também com o processo de 

tornarem-se clientes. A abordagem da expectativa considera que a satisfação é determinada 

por um processo cognitivo de comparação entre as expectativas que os indivíduos possuíam 

ao iniciar o tratamento e a experiência concreta do tratamento nos serviços. Essa abordagem 

da expectativa resultou em três modelos básicos de explicação a respeito da satisfação. São 

eles o modelo do contraste, o modelo da assimilação e o modelo da assimilação-contraste 

(Pascoe, 1983, citado por Silva, 2014; Ruggeri, 1994) 

No modelo do contraste, o usuário compara suas expectativas com o desempenho do 

serviço no seu tratamento. Em situações em que o desempenho for mais elevado do que as 

expectativas, o serviço será avaliado como satisfatório; e em situações que o desempenho 
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estiver abaixo do esperado, o tratamento será julgado como insatisfatório. No modelo da 

assimilação, o desempenho do serviço, que é moderadamente mais baixo do que a 

expectativa, não determinará insatisfação porque a percepção do desempenho será assimilada 

para igualar-se às expectativas mais elevadas, havendo, portanto, um processo de diminuição 

das diferenças. O modelo da assimilação-contraste presume que os efeitos de assimilação 

ocorrem quando há atributos ambíguos da experiência subjetiva com o tratamento, enquanto 

que os efeitos do contraste ocorrem quando as diferenças entre as expectativas e os atributos 

do tratamento são menos ambíguas (Ruggeri, 1994).  

A avaliação da satisfação é muito importante, na medida em que é um instrumento que 

auxilia no planejamento e organização da assistência e, desse modo, permite analisar a 

resposta da comunidade à oferta de serviços de saúde, possibilitando uma melhor adequação 

dos cuidados às expectativas dos usuários, isto é, ajustar a resposta às necessidades da 

comunidade (Kerber, 2010). De acordo com Deming (1990) para satisfazer o usuário do 

serviço é necessário compreender suas necessidades e, em seguida, construir um modo de 

trabalho efetivo e consistente que possa satisfazer essas necessidades. Deste modo, o serviço 

deverá transformar essas necessidades em requisitos e cumpri-los da melhor maneira possível. 

Isso implica ao serviço dedicação para coleta de dados e informações para entender os 

requisitos e as percepções do usuário. 

Apesar das dificuldades na definição do construto de satisfação, seu emprego é 

extremamente necessário na avaliação dos serviços. A inclusão de variáveis subjetivas é uma 

perspectiva importante na avaliação dos serviços, principalmente quando leva em 

consideração a perspectiva dos pacientes e familiares (Ruggeri, 1994). 

Os familiares são considerados aliados potenciais no tratamento do paciente, tendo em 

vista que eles possuem mais condições de perceber os resultados e as dificuldades do 

tratamento. Dessa forma, a avaliação dos familiares permite que os serviços obtenham 

informações sobre os aspectos mais apreciados e os menos apreciados por eles, possibilitando 

avaliar o efeito de diferentes tipos de serviço sobre o grau de satisfação. As informações 

colhidas junto aos familiares podem apontar aspectos importantes a serem reavaliados pelos 

serviços no tratamento dos pacientes, assim como indicar a necessidade de apoio, informação 

e orientação da família no cuidado cotidiano com os pacientes (Bandeira et al., 2002; 

Bandeira & Barroso, 2005; Bandeira, Calzavara & Varella, 2005).  
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A satisfação dos familiares de pacientes portadores de transtornos psiquiátricos tem 

sido pouco abordada nos estudos, pois a avaliação da satisfação dos pacientes tem sido foco 

principal dos estudos até o momento. Dessa maneira, estudos que avaliem a satisfação das 

famílias são valiosos, contribuindo para a identificação das necessidades do grupo social a 

que pertence a pessoa necessitada do serviço. No caso dos serviços para o tratamento da saúde 

mental infantojuvenil, a avaliação da satisfação dos familiares é essencial, tendo em vista a 

dificuldade de aferir o julgamento de muitos desses pacientes. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

             O objetivo geral do presente estudo é avaliar a satisfação de familiares com o serviço 

prestado no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) na cidade de Oliveira. 

Objetivos Específicos 

1. Avaliar o nível global de satisfação dos familiares em relação ao serviço. 

 

2. Avaliar em quais domínios do serviço - resultados do tratamento na saúde dos 

pacientes; acolhida e competência da equipe de profissionais; privacidade e 

confidencialidade no atendimento - haverá maior satisfação e em quais domínios 

haverá menor satisfação dos familiares. 

3. Comparar o grau satisfação dos familiares em diferentes subgrupos de pacientes 

(exemplo: sexo). 

4. Identificar os fatores sociodemográficos e clínicos associados à satisfação de 

familiares com o serviço.  

MÉTODO 

Delineamento do Estudo 

A presente pesquisa é classificada como Pesquisa Avaliativa do tipo Somativa, na qual 

são avaliados os resultados e impactos dos serviços ou programas de tratamento (Selltiz et al., 
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1987). Dentre as avaliações de resultados possíveis, Contandriopoulos et al. (1994) descrevem 

seis tipos de análise: estratégica, de intervenção, da produtividade, dos efeitos, de rendimento 

e da implantação. Esta pesquisa tem o objetivo de focalizar a análise dos efeitos ou resultados, 

por meio da avaliação da satisfação dos familiares com os serviços de saúde mental, tendo em 

vista que a satisfação constitui um dos principais indicadores dos resultados do tratamento em 

serviços de saúde mental. Nesse estudo, a satisfação de familiares cuidadores de pacientes 

com transtornos psiquiátricos em um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) 

foi avaliada como indicador da qualidade do serviço. Consiste, ainda, em uma Pesquisa de 

Levantamento, a qual visa a descrição de características de uma população e a relação entre 

variáveis, utilizando-se amostras representativas da população-alvo ou toda a população. A 

coleta de dados é padronizada, por meio de questionários (Selltiz et al., 1987). 

Foi utilizado o delineamento pré-experimental do tipo Comparação de Grupo Estático. 

Esse tipo de delineamento é usado para comparar subgrupos naturais, que diferem por 

características inerentes aos sujeitos (Selltiz et al., 1987). Os subgrupos de sujeitos a serem 

comparados foram determinados pelas características sociodemográficas (exemplo: perfil 

econômico, sexo, faixa etária, nível de escolaridade, estado civil, dentre outras) e variáveis 

clínicas (exemplo: diagnóstico do paciente, tipo de tratamento, dentre outras) consideradas 

pertinentes na avaliação da satisfação, de acordo com a literatura da área. Foi avaliado se estes 

subgrupos diferem no que diz respeito à satisfação de familiares, em função do tratamento 

recebido pelas crianças e adolescentes.   

Os estudos que usam esse tipo de delineamento são considerados como Pesquisa do 

tipo Correlacional, no qual se investigam relações entre variáveis, tal como elas ocorrem 

naturalmente. Esse tipo de pesquisa não inclui a manipulação de variáveis pelo 

experimentador, ao contrário do que acontece nas pesquisas verdadeiramente experimentais, 

e, por isso, não possibilita inferir causalidade entre elas (Contandriopoulos et al., 1994; Selltiz 

et al., 1987). Neste estudo, as medidas de satisfação foram coletadas através da aplicação de 

instrumentos de medida, em uma única entrevista com os familiares de pacientes psiquiátricos 

(Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et al., 1987).  

Descrição do Local da Pesquisa 

Este estudo foi realizado no Centro de Atenção Psicossocial infantojuvenil “Girassóis 

e Miosótis” do município de Oliveira, Minas Gerais. Trata-se de um CAPSi que está em 
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funcionamento desde 2013, com 586 pacientes cadastrados. São atendidos mensalmente, 

aproximadamente 180 pacientes da cidade de Oliveira e de mais nove outros municípios 

vizinhos, como Piracema, Santo Antônio do Amparo, Carmo da Mata, São Francisco de 

Paula, Carmópolis de Minas, Itaguara, Morro do Ferro, Camacho, Passatempo e Itapecerica. 

O serviço é constituído por uma equipe multidisciplinar, composta por um coordenador, um 

médico psiquiatra, dois psicólogos, dois terapeutas ocupacionais, um assistente social, um 

enfermeiro, um técnico em enfermagem, um fonoaudiólogo, um farmacêutico, um auxiliar de 

serviços gerais, um auxiliar administrativo, um segurança e uma recepcionista. Funciona de 

segunda a sexta-feira, de sete às dezessete horas. 

Dentre as modalidades de tratamento o CAPSi “Girassóis e Miosótis”, está o 

atendimento de pacientes com diagnósticos de transtornos mentais severos e persistentes, em 

regime não intensivo e semi-intensivo. Esse serviço oferece acompanhamento psicológico 

tanto para crianças e adolescentes como também para o familiar cuidador. Para os pacientes, o 

serviço oferece, ainda, acompanhamento de fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

acompanhamento médico mensal, além de fornecer medicamentos prescritos gratuitamente. 

População-alvo 

 A população-alvo deste estudo foi constituída por todos os familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos atendidos pelo CAPSi do município de Oliveira, que atenderam aos 

critérios de inclusão e exclusão. A seguir, estes critérios serão descritos. 

 Os critérios de inclusão desta população-alvo foram: 1) familiares de ambos os sexos; 

2) com idade acima de 18 anos; 3) que residiam com os pacientes, 4) que foram indicados 

pelo serviço como seus principais provedores de cuidado; 5) que cuidavam dos pacientes, 

pelo menos, há um ano; 6) que frequentavam o serviço há, pelo menos, um ano; 7) cuidavam 

de pacientes com diagnósticos de transtorno grave e persistente, das categorias de F20 a F29 

(transtornos esquizotípicos, esquizofrenia e transtornos delirantes), F30 a F39 (transtornos de 

humor), F40 a F49 (transtornos neuróticos), F60 a 69 (transtorno de comportamento), F70 a 

F79 (retardo mental), F80 a F89 (transtorno de desenvolvimento), F90 a F90.9 (transtorno de 

hiperatividade) segundo os critérios da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde – CID-10 (OMS, 1993). 
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Foram excluídos os familiares que 1) apresentavam dificuldades em compreender as 

questões dos instrumentos; 2) familiares que apresentavam algum quadro de doença física 

crônica ou transtorno psiquiátrico grave, segundo informações do serviço; 3) familiares que 

não aceitaram assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Amostra  

A amostra foi do tipo não-probabilística, do subtipo acidental. Este tipo de amostra 

seleciona os sujeitos em função de sua presença em um local e momento específicos 

(Contandriopoulos et al., 1994). No presente trabalho, os sujeitos foram selecionados de 

acordo com sua presença no serviço de saúde mental, CAPSi, nos dias e horários em que o 

pesquisador realizou as entrevistas.  

Luiz e Magnanini (2000, p.26, fórmula (22)) mostram que para avaliar o grau de 

satisfação dos familiares, o tamanho da amostra é obtido da seguinte forma:  
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Figura 2. Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra 

 

Onde: 

α = probabilidade do erro tipo I = 5% (com correspondente zα/2 = 1,96); 

β = probabilidade do erro tipo II = 5% (com correspondente z = 1,645), para garantir 

um poder da amostra comumente utilizado na literatura de 100 - β = 95%; 

 = desvio padrão = 1, superestimando o valor máximo do desvio padrão da satisfação 

obtido na única pesquisa nacional relacionada ao tema de Thiengo et al., (2015). 

E = o erro tolerável de amostragem = 0,5, isto é, quanto de afastamento entre a 

prevalência populacional (parâmetro desconhecido) e a estimativa a ser obtida na amostra que 

o pesquisador tolera. 

 Além disso, os autores sugerem aumentar a amostra em 30%, porque o estudo pode ser 

prejudicado pela saída, desistência, perda, morte ou exclusão de sujeitos no decorrer da 

pesquisa. Utilizando os valores acima discriminados, para um poder de amostra igual a 95% é 
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necessário coletar 52 pacientes, mais 30% deste valor, têm-se n = 68 indivíduos. Com base 

nestas recomendações, foi definido um tamanho de amostra de 68 sujeitos. 

Instrumentos de Medida 

 Foi utilizado um instrumento de medida da satisfação dos familiares com o serviço de 

saúde mental e um questionário sócio demográfico e clínico. Ambos estão descritos abaixo. 

 Escala de avaliação da satisfação dos familiares com os serviços de saúde mental 

(SATIS-BR/Familiares) 

 A satisfação dos familiares com os serviços de saúde mental foi avaliada por meio da 

versão abreviada da Escala de Avaliação da Satisfação com os Serviços de Saúde Mental – 

SATIS-BR, versão dos familiares. As escalas SATIS-BR integram um conjunto de escalas 

para avaliação de serviços de saúde mental, elaboradas pela divisão de Saúde Mental da 

Organização Mundial de Saúde (WHO-SATIS, 1996) e validadas, para o Brasil, por Bandeira 

et al., 2002). 

 Esta escala possui oito itens quantitativos distribuídos em três subescalas. A primeira 

subescala avalia o grau de satisfação dos familiares com os resultados do tratamento no 

serviço e possui três itens. 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 alternativas de resposta aos itens estão dispostas em uma 

escala do tipo Likert com 5 pontos, onde 1 representa que o familiar cuidador está muito 

insatisfeito, 2 representa que ele está insatisfeito, 3 que ele está indiferente, 4 que o familiar 

está satisfeito e 5 que ele está muito satisfeito. O instrumento inclui, ainda, três questões 

descritivas que visam obter informações complementares do familiar. Estas 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, versão para familiares, apresenta qualidades psicométricas 

adequadas, tanto em relação à fidedignidade quanto à validade. Com relação à fidedignidade, 

foi analisada a consistência interna da escala. Os valores obtidos do coeficiente alfa de 

Cronbach foram de 0,79 para o escore global e valores entre 0,76 e 89 para suas subescalas. 



 

51 

 

Esse valor indica que a escala apresenta uma boa homogeneidade dos itens e um adequado 

índice de fidedignidade ou precisão para a avaliação da satisfação dos familiares. As 

correlações item-total dos oito itens da escala variaram de 0,39 a 0,56 (Bandeira et al., 2002).  

 No que diz respeito à validade de construto da presente escala, foi feita uma análise 

fatorial, por meio do Método dos Componentes Principais, com rotação Varimax, com o 

objetivo de avaliar a estrutura dimensional da escala, a qual evidenciou a presença de três 

fatores que explicaram 77,14% da variância dos dados. Todos os itens tiveram cargas fatoriais 

acima de 0,40 (Bandeira et al., 2002). 

 Questionário sociodemográfico e clínico 

 Para a caracterização da amostra e análise dos fatores associados, foi utilizado um 

questionário, que avalia as características sociodemográficas, clínicas e de condições de vida 

dos familiares e pacientes. As variáveis sociodemográficas foram: idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, tipo de trabalho e tipo de parentesco com o paciente, dentre outras. As variáveis 

clínicas dos pacientes avaliadas foram: tipo de diagnóstico, presença de comorbidade 

psiquiátrica, duração do transtorno, duração do tratamento psiquiátrico, número de medicação 

utilizada, existência de doenças físicas. As variáveis clínicas referentes ao diagnóstico 

foram:comorbidades, tempo de tratamento e tipo de medicação que foram identificadas ou 

confirmadas nos prontuários dos pacientes. 

O questionário foi desenvolvido com base em dados relevantes indicados na literatura 

e em outros questionários sociodemográficos existentes. Esse instrumento foi testado em um 

estudo piloto junto à população-alvo, para assegurar a sua facilidade de compreensão dos 

itens. 

Procedimento de Coleta de Dados 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio de entrevistas individuais com 

os familiares, conduzidas pelo próprio pesquisador e realizadas no serviço de saúde mental, 

quando os familiares se apresentaram para acompanhar os pacientes, após agendamento 

prévio e conforme sua disponibilidade.  

 A ordem de aplicação dos instrumentos de medida foi, primeiramente, a escala 

SATIS-BR e, em seguida, o questionário sociodemográfico, pois, de acordo com Günther 
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(1999), a entrevista deve ser iniciada com os instrumentos relacionados à temática de 

interesse, a qual será apresentada previamente aos participantes da pesquisa. Além disso, 

informações pessoais devem ser tomadas por último, quando o entrevistador já teve um maior 

contato com o sujeito e, possivelmente, ele já estará mais à vontade com o entrevistador. Esse 

procedimento tem como objetivo diminuir um possível desconforto do entrevistado diante de 

questões mais sensíveis, presentes no questionário sociodemográfico, como, por exemplo, 

perguntas sobre salário e nível de escolaridade. 

Para avaliar a compreensão do familiar cuidador em relação aos diversos itens dos 

instrumentos de medida, foi utilizada a Técnica de Sondagem (ProbeTechnique), 

desenvolvida por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993). Essa técnica consiste em solicitar 

que os sujeitos justifiquem as suas respostas a cada item da escala. Desta forma, pretendeu-se 

avaliar se cada item foi compreendido de forma adequada pelo entrevistado. Para a coleta de 

dados, durante as entrevistas, o entrevistador leu as perguntas dos instrumentos e anotou as 

respostas. Foi entrevistado apenas um familiar por paciente. 

Análise de Dados 

O programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), foi usado para a 

confecção do banco de dados e a realização das análises estatísticas. O nível de significância 

adotado foi de 0,05 (Levin, 1987). Cada passo da análise está descrito abaixo e enumerado em 

tópicos, separadamente, na ordem em que foram realizadas. 

 1.Análise da distribuição normal dos dados obtidos a partir das escalas SATIS-

BR/Familiares, pelo teste Kolmogorov-Smirnov, para identificar se as análises posteriores 

deveriam ser feitas a partir da estatística paramétrica ou não-paramétrica. 

 2. Análises de estatística descritiva, com cálculo de médias, desvios-padrão e                  

porcentagens para a descrição da amostra e para analisar os escores globais de satisfação 

avaliados pela escala SATIS-BR, versão familiares, e os escores das suas três subescalas. 

 3. Quando os dados tinham distribuição normal era realizada uma Análise de 

Variância (ANOVA) para medidas repetidas com o teste post hoc de Bonferroni, visando 

verificar se existiam diferenças estatisticamente significativas entre as médias das três 

subescalas. Esta análise visa identificar em quais dimensões o nível de satisfação dos 

familiares é maior e em quais dimensões é menor, para as três dimensões da satisfação 
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avaliadas pela escala de medida SATIS-BR, citadas anteriormente. No caso de análises não-

paramétricas, foi realizado o teste estatístico de Friedman. 

 4. Para identificar as variáveis que foram utilizadas nas análises multivariadas 

posteriores, foram realizadas análises estatísticas univariadas das variáveis sociodemográficas 

e de condição de vida dos familiares e pacientes, e das variáveis clínicas dos pacientes. Foi 

utilizado o Teste t de Student para amostras independentes, para comparação das médias de 

dois grupos, cálculo de Análise de Variância (ANOVA) e o teste post hoc de Tukey, para a 

comparação das médias de três ou mais grupos, e o teste de correlação de Pearson para duas 

variáveis contínuas. Em caso de análises não-paramétricas, foram utilizados o teste U de 

Mann-Whitney para comparação de dois grupos independentes, Kruskal-Wallis para 

comparação de três ou mais grupos independentes e análise correlacional de Spearman. 

 5. Foram realizadas análises multivariadas de regressão linear múltipla, tendo como 

variável dependente o nível global de “satisfação”, visando identificar os principais fatores 

preditores da satisfação dos familiares. Foram avaliadas três categorias de variáveis 

independentes, por meio de três análises de regressão: 1) variáveis sociodemográficas e de 

condições de vida dos familiares, 2) variáveis sociodemográficas e de condições de vida dos 

pacientes e 3) variáveis clínicas dos familiares e dos pacientes. Nestas análises, as variáveis 

independentes foram aquelas identificadas como significativas nas análises univariadas (p ≤ 

0,05) e as que apresentaram valor de p entre 0,05 e 0,25, segundo recomendações de Hosmer 

e Lemeshou (2000). Esses autores recomendam que sejam utilizadas as variáveis que 

apresentarem p ≤ 0,25, pois elas podem se tornar significativas na análise de regressão. Uma 

análise de regressão final foi realizada, tendo com variáveis independentes aquelas que se 

mantiveram nos modelos das análises de regressão anteriores. 

 

 

  

Considerações Éticas  

Este trabalho foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEPES) da UFSJ e à coordenação do serviço de saúde mental CAPSi da cidade de Oliveira, 

onde foi realizado o estudo. Aos entrevistados, foram asseguradas as informações referentes 

aos objetivos e métodos do estudo. Foi apresentado e discutido com cada entrevistado o 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, somente após a assinatura do mesmo, iniciou-

se o procedimento de coleta de dados. 

Foi garantido aos entrevistados que a participação na pesquisa não lhes ofereceria 

riscos ou desconforto. Eles foram informados sobre a duração aproximada da entrevista (20 

minutos), sobre o caráter confidencial das respostas e sobre a possibilidade de interromperem 

a entrevista a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Os participantes foram, ainda, 

informados de que a entrevista não interferiria no tratamento do paciente que eles estavam 

acompanhando no serviço. Foi informado que não haveria respostas certas ou erradas e que o 

importante era que expressassem sua opinião, respondendo de maneira sincera às questões 

apresentadas. Os entrevistados foram informados de que os dados pessoais de todos os 

participantes serão mantidos em sigilo e os dados coletados serão mantidos anônimos e 

guardados em local seguro, sendo divulgados somente os resultados do grupo.  

Cada familiar entrevistado recebeu uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, assinado pela pesquisadora, contendo um número de telefone para contato com a 

equipe de pesquisa. O entrevistador explicou aos sujeitos que aquele número de telefone pode 

ser utilizado para saber sobre o andamento da pesquisa, esclarecer dúvidas posteriores à 

entrevista ou retirar o seu consentimento para participar. 

 

RESULTADOS 

Serão apresentados, primeiramente, os resultados das análises estatísticas descritivas 

das características sociodemográficas e de condições de vida das amostras 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 

Características sociodemográficas e das condições de vida dos familiares 



 

55 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos familiares. Do total de 

65 familiares que participaram deste estudo, com relação ao parentesco entre familiar e 

paciente, 75,4% dos respondentes eram mães dos pacientes. A média de idade da amostra foi 

de 41,57 anos, variando de 22 a 64 anos. Quanto ao estado civil dos sujeitos, 80% dos 

entrevistados eram casados ou viviam como casados. A grande maioria dos sujeitos (98,5%) 

frequentou a escola por 8,39 anos, em média, com variação entre 2 e 18 anos, sendo que 

43,1% possuíam o Ensino Fundamental incompleto. Com relação à moradia dos familiares, a 

maioria morava em residência própria (66,2%). Quanto à renda, a maioria (58,5%) trabalhava 

e possuía uma renda familiar, que variava de 250 reais a 6000, com exceção de uma família 

que tinha uma renda mensal de 16000, sendo que 61,5% dos familiares recebiam entre 1 a 2 

salários mínimos. 

Tabela 1 

Característicassociodemográficasdos familiares, em termos de frequências, 

porcentagens, médiasedesvios-padrão(DP). 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Médias (DP) 

Idade     41,57(9,78) 

Sexo Feminino  

Masculino 

58 

 7 

89,2 

10,8 

 

Estado civil  Solteiro  

Casado 

Separado/Divorciado 

Vivendo como casado 

Viúvo 

  4 

39 

  7 

13 

  2 

 6,2 

60,0 

10,8 

20,0 

  3,1 

 

Parentesco Mãe  

Pai  

Outro 

49 

  7 

  9 

75,4 

10,8 

13,8 

 

Anos de  

Escolaridade 

  8,39(3,64) 

Valor da renda 

familiar desvio 

  945,00(5.750,00) 

Renda 

familiar em 

Menos de 1 s.m.* 

Entre 1 e 2 s.m. 

Entre 2 e 3 s.m. 

Entre 3 e 4 s.m. 

Mais de 4 s.m. 

5 

40 

9 

9 

2 

  7,7 

        61,5 

13,8 

        13,8 

          3,1 

 

*s.m. = salário mínimo 
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 A Tabela 2 apresenta os dados referentes às características das condições de vida 

dos familiares. Aproximadamente, 58,5% dos familiares estavam trabalhando na época 

da realização das entrevistas. Entre os familiares, 43,1% possuíam trabalho diário 

remunerado, 1,5% eram aposentados e 36,9% eram donas de casa.  

 A grande maioria (93,8%) possuía filhos, tendo em média 2,21 filhos, com 

variação entre 0 a 6 filhos. Todos os familiares residiam com o paciente e 40% 

possuíam outras crianças morando na mesma casa. A maioria (87,7%) possuía alguma 

atividade de lazer dentro de casa, tais como assistir à TV, ouvir rádio, navegar na internet. 

Quanto a atividades de lazer fora de casa, apenas a metade dos entrevistados (50,8%) 

tinha atividades como sair par apassear, caminhar, visitar alguém. A maioria dos 

familiares (78,5%) tinha outras preocupações na sua vida. Dos 65 entrevistados, 55,4% 

possuíam algum problema de saúde e 43,1% precisavam cuidar de outro familiar 

doente. O número de outras pessoas que necessitavam de cuidados do familiar era de 

2,86, em média, variando de 1 a 9 pessoas. Os familiares cuidavam dos pacientes, em 

média, há 9,8anos. A maioria (75,4%) dos familiares recebia visita domiciliar dos 

profissionais do PSF, sendo que 63,1% recebiam mensalmente essas visitas. 

 

Tabela 2 

Característicasdas condições de vida dos familiares, em termos de frequências 

porcentagens, médias e desvios-padrão(DP). 

 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Média(DP) 

Trabalha 

atualmente 

Sim 

Não 

38 

27 

41,5% 

58,5% 
 

Tipo de 

trabalho 
Trabalho diário 

remunerado 

Trabalho não diário 

remunerado 

Faz biscates 

externos 

esporádicos, 

remunerado 

Dona de casa 

Desempregado 

Afastado 

Aposentado 

28 

 

4 

 

6 

 

 

 

24 

1 

1 

1 

43,1% 

 

6,2% 

 

9,2% 

 

 

 

36,9% 

1,5% 

1,5% 

1,5% 
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Continuação Tabela 2 

Possui 

alguma 

atividade de 

lazer dentro 

de casa 

Sim 

Não 

57 

8 

87,7% 

12,3% 
 

Possui 

alguma 

atividade de 

lazer fora de 

casa 

Sim 

Não 

33 

32 

50,8% 

49,2% 
 

Possui filhos Sim 

Não 

61 

4 

93,8% 

6,2% 
 

Número de filhos   2,1(1,07) 

Outras 

crianças na 

casa 

Sim 

Não 

26 

39 

40,0% 

60,0% 
 

Cuida de 

outro familiar 

doente 

Sim 

Não 

28 

37 

43,1% 

56,9% 
 

Número de  

familiares que  

precisam de cuidado 

  2,86(1,63) 

Possui outras 

preocupações 

Sim 

Não 

51 

14 

78,5% 

21,5% 
 

Tempo de cuidado 

do paciente 

  9,8(4,01) 

Recebe visita 

dos 

profissionais 

do PSF 

Sim 

Não 

49 

16 

75,4% 

24,6% 

 

 

Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes 

A Tabela 3 apresenta as características sociodemográficas dos pacientes. Mais da 

metade dos pacientes era do sexo masculino (66,2%), com média de idade de 10,47 

anos, variando entre 3 e 17 anos. Com relação à escolaridade, apenas três pacientes 

frequentavam a APAE, enquanto que dos 62 restantes, a maioria frequentava a escola 

por 5,08 anos, em média, com variação entre 0 e 11 anos. Um total de 40% dos 

pacientes cursava o Ensino Fundamental entre o 2º e 4º ano. A minoria (21,5%) possuía 

renda própria e as duas principais fontes de renda eram pensão ou benefício do governo 

(BPC). A renda média dos pacientes era de R$ 674,3 com variação de R$50 a R$945.  
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Tabela 3 

Características sociodemográficas dos pacientes, em termos de frequências, 

porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens

(%) 

Média(DP) 

Idade    10,47(3,68) 

Sexo Feminino 

Masculino 

22 

43 

33,8 

66,2 

 

Escolaridade Ensino Infantil 

Fundamental(1ºao4º ano) 

Fundamental (5º ao 9º) 

Ensino Médio incompleto 

APAE 

 

8 

26 

22 

7 

2 

12,3 

40,0 

33,8 

10,8 

3,1 

 

Anos de  

escolaridade 

  5,08(2,97) 

Já repetiu o ano 

na escola 

Sim 

Não 

24 

39 

 36,8 

 60,0 

 

Possui renda 

própria 

Sim  

Não 

15 

50 

 23,1 

 76,9 

 

Origem da 

renda  

LOAS/BPC 

Pensão 

Outro 

  9 

  5 

  1 

  13,8 

   7,7 

   1,5 

 

Anos repetidos     1,30(0,55) 

Idade com  

primeiros indícios  

do transtorno 

  5,56(4,25) 

 

 A Tabela 4 apresenta as características clínicas dos pacientes. Pode-se observar 

que a maioria dos pacientes possuía diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e   

hiperatividade (F90 = 30,8%), das categorias do espectro de autismo (F70 = 10,7%), 

retardo mental (F84 = 10,8%) e transtorno hipercinético não especificado (F90.9= 7,7%). 

Cerca de 33,8% dos pacientes apresentavam comorbidades e 81,5% não apresentavam 

crises durante o período da coleta de dados. 

 Menos da metade (40%) dos pacientes frequentava o CAPSi uma vez por mês, e 

38,5% dos pacientes frequentavam uma vez por semana. Quanto ao tempo de tratamento 

no serviço, os pacientes tinham, em média, 2,61 anos no CAPSi.  
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 Os pacientes tomavam, em média, 1,76 medicamentos cada, com variação entre 1 

a 6 medicamentos. Grande parte dos pacientes (69,2%) não tomava os medicamentos 

sozinhos, entretanto 69,2% aceitavam tomar quando solicitado pelo familiar. Todos os 

medicamentos eram tomados via oral e diariamente. 

 

 

Tabela 4 

Características clínicas dos pacientes, em termos de frequências, porcentagens, médias e 

desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Média(DP) 

Grupo diagnóstico 

CID 

 

 

F32 

F41 

F41.9 

F70 

F84 

F84.9 

F89 

F90 

F90.9 

E outros 

         3 

         3 

         2 

         7 

       12 

         2 

         3 

       20 

         5 

         8 

       4,61 

       4,61 

       3,07 

     10,70 

     18,46  

       3,07 

       4,61 

      30,77 

       7,69 

      12,31 

 

 

Comorbidade Sim 

Não 

22 

43 

      33,8 

      66,2 

 

Frequência de 

crises no último 

ano 

 

Não teve crises 

De 1 a 2 crises 

De 3 a 4 crises 

Mais de 4 crises 

53 

6 

4 

2 

      81,5 

        9,2 

        6,2 

        3,1 

 

Tipo de 

acompanhamento 

Frequenta 1vez/mês 

Frequenta 1vez/semana 

Frequenta 2vezes/sem. 

Frequenta mais de 3 

vezes/sem. 

      26 

      25 

      12 

        2 

      40,0 

      38,5 

      18,5 

        3,1 

 

Tempo de  

tratamento em anos 

  2,61(1,71) 

Número de  

Medicamentos 

  1,76(1,12) 

Toma medicamento 

sozinho 

Sim 

Não 

      18 

      45 

      27,7 

      69,2 

 

Aceita medicação Sim 

Não 

      58 

       5 

      89,2 

7,7 
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A Tabela 5 mostra as porcentagens dos comportamentos problemáticos 

apresentados pelos pacientes. O comportamento problemático com maior porcentagem 

de ocorrência foi pedir atenção demais, sendo apresentado por 76,9% da amostra, 

seguido pela dificuldade de seguir regras (70,8%), crises de nervo (64,6%) e agitação 

(63,1%). Em seguida, destacam-se os comportamentos referentes à dificuldade de 

aprendizagem na escola (61,5%) e excesso de dependência do paciente (52,3%). 

 

Tabela 5 

Porcentagens dos comportamentos problemáticos apresentados pelos pacientes 

Comportamentos problemáticos Frequência 

      (n) 

Porcentagens 

 (%) 

Pede atenção demais 50 76,9 

Dificuldade de seguir regras 46                     70,8 

Outros comportamentos problemáticos 41 65,6 

Crises de nervo 42 64,6 

Agitação 41 63,1 

Dificuldade de aprendizado 40 61,5 

Muito dependente 34 52,3 

Ameaça, agressão verbal 27 41,5 

Agressão física 25 38,5 

Fala sozinho 21 32,3 

Quebra objetos 20 30,8 

Recusa a medicação 7 10,8 

Não faz tarefas escolares 7 10,8 

Falta de higiene 6  9,2 

Nunca chega no horário pré-estabelecido 5  7,7 

Foge para a rua 4 6,2 

Fica inativo em casa 3 4,6 

Tira a roupa 3 4,6 

Problemas de sexualidade 1 1,5 

Usa drogas 1 1,5 

Usa bebidas alcoólicas  

Pede comida na rua 

eeeesesestabelecido 

1 

0 

1,5 

0 

   

 

Normalidade da Amostra 
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 Com objetivo de 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 normal dos dados em relação ao escore global da escala SATIS-

BR (K-S = 0,82; p = 0,51). Assim sendo, os testes estatísticos paramétricos foram utilizados 

para a análise dos dados referentes a esta amostra. 

 

Resultados do Grau de Satisfação dos Familiares Cuidadores 

Serão apresentados a seguir os resultados do grau de satisfação dos familiares 

cuidadores. Inicialmente, serão descritos as médias e os desvios-padrão dos escores de 

satisfação global, do resultado do tratamento (Fator 1), competência e acolhida da equipe 

(Fator 2) e confidencialidade e privacidade da equipe (Fator 3).  

 

Tabela 6 

Médias e desvios-padrão (DP) dos escores globais de satisfação e dos escores de cada fator 

da escala SATIS-BR/familiares. 

Escala Média (DP) Anova Post hoc de Bonferroni (p- valor) 

Satisfação 

Global 

4,64(0,43) F= 4,510 

P= 0,013 

Fator 2 Fator 3 

Fator 1 4,73(0,49) 0,344 0,010* 

Fator 2 4,63(0,45)  0,528 

Fator 3 4,54(0,66)   

 

 Estão dispostos os resultados referentes ao escore global de satisfação e aos escores 

das subescalas da SATIS-BR/ familiares. O grau de satisfação global dos familiares com o 

serviço é calculado pelas médias das respostas obtidas para os 8 itens quantitativos da escala 

(questões de 1 a 8). Esta média varia de 1 a 5, indicando um grau maior de satisfação dos 

familiares, quanto mais próxima estiver do valor máximo 5. O escore relacionado à 
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satisfação global foi de 4,64, indicando um alto grau de satisfação dos familiares com o 

serviço, que se situa entre satisfeito (escore 4) e muito satisfeito (escore 5). 

 A análise de variância, com o teste Post hoc Bonferroni, indicou uma diferença 

significativa entre os domínios da satisfação. Os familiares apresentaram maior grau de 

satisfação com os resultados do serviço (fator 1) do que com o terceiro domínio, referente à 

privacidade e confidencialidade no serviço. Com relação ao fator 1, o cálculo foi realizado 

através da média das respostas obtidas para as questões 3, 4, 8. Essa dimensão, referente aos 

resultados do tratamento, apresentou um escore de satisfação de 4,73, o mais alto de todos, 

que se situa também entre “satisfeito” (escore 4) e “muito satisfeito” (escore 5). Nesta 

dimensão, os familiares avaliaram se o paciente se beneficiou com tratamento recebido no 

serviço, se o tratamento foi efetivo em ajudá-lo a lidar com os problemas e se o paciente 

recebeu o tratamento que o familiar achava que ele necessitava.  

 A dimensão da competência e da acolhida da equipe, avaliada pelo fator 2, 

apresentou um escore de satisfação igualmente elevado (4,63), indicando alto grau de 

satisfação dos familiares quanto a esse fator. O cálculo foi realizado por meio da média das 

respostas obtidas para as questões 1, 2 e 7. Nesta dimensão, é avaliado o grau de satisfação 

dos familiares com relação à competência da equipe e à capacidade da equipe de 

compreender o problema do paciente e o tipo de ajuda que ele precisa. 

 Em relação ao fator 3, referente à privacidade e confidencialidade do serviço, foi 

encontrado um escore de 4,54, que foi significativamente menor do que o escore do fator 1, 

indicando que a satisfação com esse aspecto do serviço foi menor. O cálculo foi realizado por 

meio da média das respostas obtidas para as questões 5 e 6. Nesse fator, os pacientes 

avaliaram a satisfação do familiar em relação às medidas tomadas no serviço para garantir a 

privacidade e a confidencialidade sobre o problema do paciente, no decorrer do tratamento. 

 

Análises univariadas das variáveis sociodemográficas e de condições de vida  

 Serão apresentados os resultados da análise estatística univariada com objetivo de 

identificar os fatores sociodemográficos e de condições de vida significativamente 

relacionados à satisfação dos familiares com o serviço de saúde mental infantojuvenil. 
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Foram feitas análises para a escala global. Foi utilizado o teste de correlação para as 

variáveis contínuas e o Teste t para amostras independentes para as variáveis categóricas. 

  A Tabela 7 apresenta as análises referentes ao escore global de satisfação, indicando, 

para cada uma das variáveis sociodemográficas e de condições de vida dos familiares, os 

dados referentes ao número de sujeitos (n), as médias, assim como os valores de p relativos 

ao Teste t de Student para Amostras Independentes.  

 

Tabela 7 

Análise univariada das variáveis categóricas sociodemográficas e de condições de vida dos 

familiares em relação à sua satisfação global com o serviço de saúde mental. 

Variáveis Categorias n Média (DP) p 

Sexo Feminino 

Masculino 

58 

7 

4,67 

4,39 

0,10 

Vive com 

companheiro 

Sim 

Não 

52 

13 

4,65 

4,60 

0,67 

Possui filhos Sim  

Não 

61 

4 

4,64 

4,62 

0,93 

Frequenta ou 

frequentou escola 

Sim  

Não 

64 

1 

4,65 

4,00 

0,13 

Renda Mensal Sim 

Não 

15 

50 

4,72 

4,62 

0,45 

Trabalho Sim 

Não 

38 

27 

4,67 

4,60 

0,48 

Possui alguma 

atividade de lazer 

Sim  

Não 

60 

5 

4,67 

4,22 

0,02* 

Atividade de lazer 

dentro de casa 

Sim  

Não 

57 

8 

4,67 

4,44 

0,15 

Possui outras 

preocupações  

Sim  

Não 

51 

14 

4,67 

4,53 

0,30 
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Continuação Tabela 7 

Cuida de outras 

pessoas na família 

Sim  

Não 

28 

37 

4,55 

4,70 

0,17 

Possui problemas 

de saúde  

Sim 

Não 

36 

29 

4,64 

4,63 

0,88 

Outras crianças 

morando na casa 

Sim  

Não 

26 

39 

4,65 

4,63 

0,86 

Precisa de mais 

informações  

Sim 

Não 

42 

23 

4,57 

4,76 

0,10 

Sentiu apoio dos 

profissionais  

Sim  

Não 

63 

2 

4,64 

4,50 

0,64 

Ajuda do CAPSI 

suficiente 

Sim  

Não 

48 

17 

4,73 

4,40 

0,00* 

Precisa de mais 

ajuda 

Sim 

Não 

21 

44 

4,54 

4,69 

0,19 

Recebe visita do 

PSF 

Sim 

Não 

49 

16 

4,72 

4,39 

0,00* 

Se sentiu doente 

por cuidar do 

paciente 

Sim  

Não 

28 

37 

4,51 

4,74 

0,04* 

Acredita que 

paciente é capaz 

de controlar seus 

comportamentos 

problemáticos   

Sim 

Não 

18 

47 

4,71 

4,62 

0,45 

 

 Os resultados da Tabela 7 mostraram que as variáveis “possuir atividade de lazer”, 

“receber informações sobre o transtorno psiquiátrico do paciente”, “sentir que tem ajuda 

suficiente do CAPSi”, “receber visita do PSF” e “nãose sentir doente pelas tarefas de cuidar 

do paciente” estavam significativamente relacionadas ao escore global de satisfação. Os 

familiares que tinham atividades de lazer, que receberam mais informações sobre a doença 

dos seus familiares, que sentiam ter o apoio suficiente dos profissionais de saúde, que não se 
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sentiam doente pelas tarefas de cuidar do paciente e que recebiam visitas do PSF estavam 

mais satisfeitos com o serviço de saúde mental. 

 A Tabela 8 apresenta as análises referentes ao escore global de satisfação, indicando, 

para cada uma das variáveis sociodemográficas e de condições de vida dos pacientes, os 

dados referentes ao número de sujeitos (n), as médias, assim como os valores de p relativos 

ao Teste t para Amostras Independentes. 

 

Tabela 8 

Análise univariada das variáveis categóricas sociodemográficas e de condições de vida dos 

pacientes em relação à satisfação global dos familiares. 

Variáveis Categorias n Média (DP) p 

Sexo Feminino 

Masculino 

22 

43 

4,71 

4,60 

0,33 

Comorbidade Sim 

Não 

30 

35 

4,69 

4,60 

0,44 

Repetiu de ano Sim 

Não 

24 

39 

4,47 

4,74 

0,01* 

Renda própria Sim 

Não 

15 

50 

4,46 

4,69 

0,07 

Outro tipo de 

tratamento 

Sim 

Não 

21 

44 

4,54 

4,69 

0,19 

Toma remédio 

sozinho 

Sim 

Não 

18 

45 

4,55 

4,68 

0,29 

Aceita tomar 

remédio 

Sim 

Não 

58 

5 

4,68 

4,20 

0,01* 

Tem doenças 

físicas 

Sim 

Não 

4 

61 

4,47 

4,65 

0,41 

 

Os resultados mostraram que as variáveis “paciente repetir ano na escola” e o 

“paciente aceitar tomar o remédio” estavam significativamente relacionadas ao escore global 

de satisfação. Os familiares cuidadores estavam mais satisfeitos com o serviço de saúde 
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mental quando a criança ou adolescente em tratamento não havia repetido o ano na escola e 

quando ele não demonstrava dificuldades em aceitar tomar o remédio. 

As Tabelas 9 e 10 apresentam os dados referentes às variáveis contínuas. A Tabela 9 

apresenta as análises correlacionais das variáveis contínuas referentes ao escore global de 

satisfação, indicando, para cada uma das variáveis sociodemográficas e clínicas dos 

familiares. Os resultados mostraram que “idade do familiar” e “quanta dificuldade o familiar 

sente ao cuidar do paciente” estava significativamente correlacionadas ao escore global de 

satisfação. Os familiares que eram mais novos e aqueles que sentiam menos dificuldade ao 

cuidar paciente estavam mais satisfeitos com o serviço de saúde mental. 

 

Tabela 9 

Análise correlacional das variáveis contínuas sociodemográficas e clínicas dos familiares 

em relação à sua satisfação global com o serviço de saúde mental 

Variáveis Média (DP) r p 

Idade do familiar 41,6(9,8) -0,36* 0,00* 

Número de filhos 2,2(1,1) 0,12 0,34 

Número de pessoas 

que mora 

3,6(1,5) -0,09 0,49 

Número de anos de 

escolaridade 

8,4(3,6) 

 

0,20 0,10 

Renda mensal, 

somando-se todas 

as rendas 

2111,7(2042,4) -0,03 0,81 

Valor da renda 

familiar 

1498,9(4030,6) -0,01 0,94 

Número de pessoas 

que precisam da 

ajuda do familiar 

2,9(1,6) -0,08 0,51 

Número de 

comportamentos 

problemáticos 

6,5(3,0) -0,17 0,17 
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Continuação Tabela 9 

Quanta dificuldade 

o familiar sente ao 

cuidar do paciente 

0,5(0,7) -0,27* 0,03* 

 

 A Tabela 10 apresenta as análises correlacionais referentes ao escore global de 

satisfação dos familiares em relação às variáveis contínuas sociodemográficas e clínicas dos 

pacientes. Os resultados mostraram que somente uma variável apresentou correlação 

significativa com o grau de satisfação. De acordo com esses resultados, estavam 

significativamente mais satisfeitos os familiares que cuidavam de pacientes com menor 

número de medicamentos prescritos.  

 

Tabela 10 

Análise univariada das variáveis contínuas sociodemográficas e clínicas dos pacientes em 

relação à satisfação global dos familiares com serviço de saúde mental 

Variáveis Média(DP) r p 

Idade do paciente 10,5(3,7) -0,06 0,64 

Número de 

escolaridade 
5,1(2,8) 0,00 0,97 

Idade dos 

primeiros indícios 
5,6(4,3) -0,05 0,69 

Tempo de 

diagnóstico 
5,9(3,9) 0,02 0,87 

Quanto tempo faz 

o tratamento 
2,6(1,7) 0,07 0,55 

Número de vezes 

que paciente 

frequenta o CAPSi 

por semana 

3,6(3,0) 0,11 0,37 

Quantos remédios 

o médico receitou 

para o paciente 

1,7(1,1) -0,29* 0,02* 

Quantas crises teve 0,5(1,3) -0,13 0,29 
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no último ano 

 

 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, 

frequências de respostas e porcentagens. Os resultados indicam as porcentagens de 

familiares que apresentaram os escores de 1 a 5 da escala de avaliação da satisfação. Foi 

feita uma divisão destes familiares 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 92% de familiares satisfeitos. Dentre os itens 

avaliados, os itens que apresentaram as porcentagens mais elevadas foram: nível de 

competência e conhecimento do técnico de referência (98,5%), os benefícios do tratamento 

para o paciente, medidas para assegurar a privacidade, compreensão pela equipe acerca do 

tipo de ajuda necessitada pelo paciente, todos com 96,9%. Um pequeno número de 

familiares apresentou satisfação regular, categoria 3, em relação ao item que avalia se os 

cuidados recebidos ajudaram o paciente a lidar de maneira mais eficiente com o problema 

dele (6,2%). 

 

Tabela 11 

Escores médios, desvios-padrão, frequências e porcentagens da satisfação dos familiares por 

item 

  Insatisfeitos Indiferentes Satisfeitos 

Itens Média(DP) Frequências de 

respostas 1 e 2 

 

Frequências 

de respostas 

3 

Frequências 

de respostas  

4e5 

1. Profissional que admitiu 

seu familiar compreendeu o 

problema dele? 

4,49(0,64) 1(1,5%) 2(3,1%) 62(95,4%) 

2. A equipe compreendeu o 

tipo de ajuda que seu 

familiar necessitava?  
4,61(0,55) - 2(3,1%) 63(96,9%) 



 

69 

 

Continuação Tabela 11 

3. Os cuidados que o 

paciente recebeu o ajudaram 

a lidar com o problema dele? 
4,70(0,70) 3(4,6%) - 62(95,4%) 

4. Você acha que seu 

familiar obteve o tipo de 

cuidado que você pensava 

que ele necessitava? 

4,64(0,67) 1(1,5%) 4(6,2%) 60(92,3%) 

5. Satisfação em relação a 

privacidade durante o 

tratamento. 

4,55(0,68) 1(1,5%) 1(1,5%) 63(96,9%) 

6. Satisfação na 

confidencialidade. 
4,52(0,75) 2(3,0%) 1(1,5%) 62(95,3%) 

7. Competência e 

conhecimento do técnico de 

referência.  

4,77(0,46) - 1(1,5%) 64(98,5%) 

8. Seu familiar se beneficiou 

com atendimento no serviço 
4,83(0,52) 1(1,5%) 1(1,5%) 63(96,9%) 

 

 Em resumo, as análises univariadas permitiram selecionar as variáveis que seriam 

utilizadas nas análises multivariadas, conforme o critério de Hosmer e Lemeshou (2000), 

descrito anteriormente. Com relação às características dos familiares, foram selecionadas as 

seguintes variáveis significativas: se o familiar possui atividade de lazer, se recebeu 

informações suficientes, se recebe ajuda suficiente do CAPSi, se recebe visitas dos 

profissionais do PSF e se já se sentiu doente pelas tarefas de cuidar do familiar em tratamento. 

As variáveis não significativas selecionadas (com valor de p entre 0,05 e 0,25) foram: sexo do 

familiar, se frequenta ou frequentou a escola, se possui atividade de lazer dentro de casa, se 

cuida de outras pessoas da família além do paciente psiquiátrico, se precisa de mais 

informações sobre o diagnóstico do paciente e se precisa de mais ajuda. Quanto às 

características dos pacientes, foram selecionadas as seguintes variáveis, todas significativas: 

se o paciente repetiu o ano na escola, se possui renda própria, se aceita tomar medicamentos, 

o número de comportamentos problemáticos e a quantidade de medicamentos utilizados. 
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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.  

 

Tabela 12 

Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficasdos familiares 

associadas à sua satisfação global com o serviço de saúde mental 

Variáveis Beta Erro Padrão t p  

Constante 5,270 0,225 23,386 0,000 R²=0,113 

F= 7,914 

p= 0,007 

DW= 1,536 

Idade  

do familiar -0,015 0,005 -2,813 0,007 

 

 A Tabela 12 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla das 

variáveis sociodemográficas dos familiares em relação à sua satisfação global com o serviço. 

Esta Tabela mostra que o modelo de regressão linear múltipla para as variáveis 

sociodemográficas dos familiares apresentou a seguinte reta de regressão: y = 5,270 - 0,015 x 

Idade do familiar. Essa reta de regressão indica que a idade do familiar foi o único fator que 

contribuiu para a satisfação dos familiares. A satisfação era maior quando os familiares eram 

mais novos, ou seja, a menor idade do familiar era preditorade maior satisfação com o 

serviço. 

 

Tabela 13 

Análise de regressão linear múltipla das variáveis sociodemográficas dos pacientes 

associadas à satisfação global dos familiares com o serviço de saúde mental 

Variáveis Beta Erro Padrão t p  

Constante 4,744 0,067 70,402 0,00 R²= 0,088 

F= 5,867 

p= 0,018 

DW= 1,492 

Repetiu o ano 

na escola 
-0,264 0,109 -2,422 0,018 
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 A Tabela 13 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla das 

variáveis sociodemográficas dos pacientes em relação à satisfação global dos familiares com 

o serviço de saúde mental. Estes dados mostram que o modelo de regressão linear múltipla 

para as variáveis sociodemográficas dos pacientes indicou a seguinte reta de regressão: y = 

4,744 – 0,264 x Repetir o ano na escola. Essa reta de regressão indica que a variável do 

paciente “repetir o ano na escola” foi o único fator que contribuiu para a satisfação dos 

familiares. A satisfação era maior quando as crianças ou adolescentes em tratamento não 

repetiam o ano na escola.  

Tabela 14 

Análise de regressão linear múltipla das variáveis de condição de vida dos familiares 

associadas à sua satisfação global com o serviço de saúde mental 

Variáveis Beta Erro 

Padrão 

Beta 

Padronizado 

t p  

Constante 4,182 0,208 - 20,088 0,000 R² = 0,357 

F= 6,562 

p= 0,000 

DW = 1,843 

Ajuda 

suficiente 

CAPSi 

0,231 0,109 0,237 2,114 0,039 

Recebe 

visita PSF 
0,289 0,108 0,290 2,668 0,010 

Sentiu 

doente ao 

cuidar do 

paciente 

-0,293 0,096 -0,338 -3,064 0,003 

Cuida de 

outras 

pessoas 

-0,204 0,099 -0,236 -2,057 0,044 

Tem 

atividade de 

lazer 

0,310 0,179 0,192 1,730 0,089 

 

 A Tabela 14 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla das 

variáveis de condição de vida dos familiares associadas à sua satisfação global com o serviço. 

Estes resultados mostram que, no modelo de regressão linear múltipla para as variáveis de 

condição de vida dos familiares, no total, cinco variáveis contribuíram para maior satisfação 

com o serviço. O modelo apresentou a seguinte reta de regressão: y = 4,182+0,231 x Receber 

ajuda suficiente do CAPSi + 0,289 x Receber visita dos profissionais do PSF - 0,293 x Sentir 
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doente por causa das tarefas de cuidar do paciente - 0,204 x Cuidar de outras pessoas na 

mesma casa + 0,310 x Ter atividade de lazer. 

 As variáveis que contribuíram para maior satisfação dos familiares com o serviço, em 

ordem de importância (ver Beta padronizado na Tabela 14), foram: quando o familiar não se 

sentia doente ao cuidar da criança ou adolescente em tratamento, quando os familiares 

recebiam visitas dos profissionais do PSF, recebiam ajuda suficiente dos profissionais do 

CAPSi, quando não cuidavam de outras pessoas doentes na mesma casa e quando o familiar 

tinha alguma atividade de lazer. 

 

Tabela 15 

Análise de regressão linear múltipla das variáveis de condições clínicas dos pacientes 

associadas à satisfação global dos familiares com o serviço de saúde mental 

Variáveis Beta Erro Padrão t p  

Constante 4,840 0,097 50,074 0,000 R² = 0,085 

F= 5,865 

p= 0,018 

DW = 1,493 

Número de 

remédios 

receitados 
-0,112 0,046 -2,422 0,018 

 

 A Tabela 15 apresenta os resultados da análise de regressão linear múltipla das 

variáveis clínicas dos pacientes associadas à satisfação global dos familiares com o serviço. 

Estes dados mostram que o modelo de regressão linear múltipla para as variáveis de clinicas 

dos pacientes apresentou a seguinte reta de regressão: y= 4,840 – 0,112 x Número de 

remédios receitados pelo médico. Desse modo, essa reta de regressão assinala que dentre as 

variáveis clinicas do paciente, apenas o número de remédios receitados pelo médico 

contribuiu para maior satisfação dos familiares com o serviço. Este resultado indica que o 

paciente receber uma prescrição de menor número de medicamentos foi o único fator 

preditivo da maior satisfação dos familiares com o serviço de saúde mental, podendo 

significar menor gravidade da sintomatologia dos pacientes. 

 

Tabela 16 

Análise de regressão linear final das variáveis associadas à satisfação global com o serviço 

de saúde mental. 



 

73 

 

Variáveis  Beta Erro 

Padrão 

Beta 

Padronizado 

t p  

Constante 
4,744 0,278 

 
17,086 0,000 

R² = 0,471 

F= 6,983 

p= 0,000 

DW = 2,120 

Familiar já 

sentiu doente 

pelas tarefas de 

cuidar do 

paciente 

-0,264 0,091 -0,300 -2,897 0,005 

Familiar recebe 

visita do PSF 0,271 0,102 0,273 2,657 0,010 

Idade do 

familiar -0,012 0,005 -0,262 -2,550 0,014 

Familiar acha 

que a ajuda que 

recebe é 

suficiente 

0,228 0,111 0,229 2,048 0,045 

Existem outras 

pessoas na casa 

que precisam da 

ajuda do 

familiar 

-0,163 0,094 -0,187 -1,726 0,090 

Tem atividade 

de lazer 0,259 0,171 0,161 1,516 0,135 

Paciente já 

repetiu o ano na 

escola 
-0,122 0,095 -0,137 -1,286 0,204 

  

 A Tabela 16 apresenta os resultados da regressão linear múltipla final, realizada a 

partir das análises de regressão anteriores. Foram utilizadas as variáveis do familiar e do 

paciente, que foram apresentadas nos modelos anteriores e permaneceram significativas nesse 

modelo completo. Essa análise visa identificar quais dessas variáveis (do paciente ou do 

familiar) mais contribuíram para predizer a satisfação. Obteve-se a seguinte reta de regressão: 

y = 4,744 - 0,264 x Familiar já sentiu doente pelas tarefas de cuidar do paciente + 0,271 x 

Familiar recebe visita do PSF - 0,012 x Idade do familiar + 0,228 x Familiar acha que a ajuda 

que recebe é suficiente - 0,163 x Existem outras pessoas na casa que precisam da ajuda do 

familiar + 0,259 x Tem atividade de lazer - 0,122 x Paciente já repetiu o ano na escola. 
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 Os resultados de Beta Padronizado (ver Tabela 16) indicaram que os fatores preditores 

de maior satisfação dos familiares com o serviço foram, em ordem de importância: quando o 

familiar não se sentia doente por cuidar do paciente, quando o familiar recebia visita dos 

profissionais do PSF, tinha menor idade, achava que a ajuda do serviço era suficiente, não 

cuidava de outras pessoas doentes na casa, tinha atividade de lazer e o paciente não tinha 

repetido de ano na escola. Esses resultados indicam que as variáveis do familiar contribuíram 

mais para sua satisfação do serviço do que as variáveis do paciente. 
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DISCUSSÃO 

 O presente estudo constatou que os familiares apresentaram um alto grau de satisfação 

global com o serviço (4,64), que se situa entre satisfeito e muito satisfeito. Este resultado é 

superior ao encontrado (3,90) no estudo de Thiengo (2015), que se situa entre “mais ou 

menos” e “satisfeito”. Diferenças nas características dos serviços (organização, atividades 

desenvolvidas, relações entre profissionais e usuários) são aspectos que podem contribuir para 

resultados distintos no grau de satisfação entre as pesquisas (Ruggeri, 2010). Por outro lado, 

os resultados do presente trabalho estão em acordo com uma recente revisão sistemática sobre 

estudos internacionais avaliandoa satisfação dos familiares com serviços infantojuvenis, pois 

dos nove artigos revisados, seis encontraram que os familiares estavam satisfeitos com os 

serviços e três que eles estavam muito satisfeitos (Thiengo et al., 2014).  

Do total dos familiares cuidadores, 89,2% eram do sexo feminino, sendo que 75,4% 

eram mães. Esse resultado está de acordo com outros estudos (Thiengo et al., 2015; Barber et 

al., 2006), os quais também encontraram a figura feminina como principal familiar cuidador. 

O estudo de Santos (2010) aponta que a mulher, por uma questão cultural, apresentaria maior 

aceitação em relação aos cuidados oferecidos pelos serviços de saúde, o que pode influenciar 

a avaliação da sua satisfação. Os familiares apresentaram idade média de 41,57 anos, e nível 

de escolaridade de ensino fundamental. Esses resultados assemelham-se aos encontrados nas 

pesquisas nacionais que avaliaram a satisfação de familiares (Bandeira et al.,2011; Bandeira 

et al. 2002; Camilo, Bandeira, Leal &Scalon, 2012; Miranda, Souza & Ferreira, 2014). 

Quanto aos atendimentos, houve maior prevalência para o sexo masculino com 66,2% da 

amostra. Outros estudos brasileiros e internacionais com crianças encaminhadas para 

atendimento em saúde mental corroboraram com o mesmo resultado (Boaz, 2009; Petresco et 

al., 2014). Esses dados sugerem que transtornos mentais são mais comuns em meninos do que 

em meninas. Provavelmente, essa diferença se deve ao fato de as meninas apresentarem 

menos sintomas de agressividade/impulsividade e conduta (comportamentos externalizantes), 

causando menos incômodo às famílias e à escola, de forma que elas sejam menos 

encaminhadas ao tratamento (CounsellingDirectory, 2014; Biederman, Mick & 

Faraone,2000). O comportamento agressivo é a queixa principal mais comum e o motivo da 

procura de serviços especializados na infância e adolescência e está fortemente ligado às 

admissões (Blader, 2007). Como a prevalência de problemas externalizantes é maior entre os 
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meninos, isso pode justificar o número superior de crianças do sexo masculino atendidas em 

serviços de saúde mental (CounsellingDirectory, 2014). 

No presente estudo, os maiores graus de satisfação dos familiares estiveram associados 

às dimensões de “resultado do tratamento” e de “competência e acolhida da equipe”. A 

satisfação com a terceira dimensão (confidencialidade e privacidade) foi significativamente 

mais baixa do que em relação aos resultados do tratamento. Tais resultados diferiram dos 

dados de Thiengo et al.(2015), onde houve maior satisfação com a “confidencialidade e 

privacidade” comparativamente as demais dimensões, embora o escore médio desta dimensão 

no trabalho deles tenha sido semelhante ao do presente trabalho. Por outro lado, o presente 

resultado corroborou os dados de Santos (2010) e de Bandeira et al. (2011), que encontraram 

maior satisfação dos familiares na dimensão dos resultados do tratamento oferecido pelo 

serviço.  

 No presente estudo, os familiares que não se sentiam doentes por cuidar do paciente 

estavam mais satisfeitos com o serviço, quando comparados aos familiares que se sentiam 

doentes por cuidar do paciente. Estudos evidenciam que populações adultas, nas quais o 

estado de saúde física é mais comprometido (Cohen, Mount&MacDonald, 1996; Linn & 

Greenfield, 1982; Sixma, Kerssens, Campen & Peters, 1998) e há sofrimento psicológico 

(Wilson et al., 1995; Barber et al., 2006) estão associadas a níveis mais baixos de satisfação 

com o serviço. 

A variável “receber visita dos profissionais do PSF” revelou-se como sendo 

igualmente associada à satisfação dos familiares. Não foram encontrados outros estudos em 

que essa variável tenha aparecido como preditora do grau de satisfação. Uma possível 

explicação para estes resultados pode estar relacionada ao fato de que receber suporte social 

por parte de um serviço adicional, além do CAPSi, pode gerar mais satisfação. A variável 

idade também esteve relacionada com o nível de satisfação. Os familiares mais jovens 

estavam mais satisfeitos com o serviço. No entanto, Larsen et al. (1979) e Bandeira et 

al.(2011) não observaram nenhuma variável sociodemográfica dos familiares associada à 

satisfação com os serviços de saúde mental. Uma explicação para a associação encontrada, no 

presente trabalho, seria a esperança por parte dos familiares mais novos na melhora funcional 

da criança ou adolescente. 

 A variável “familiar acha que a ajuda oferecida pelo CAPSi é suficiente” também se 

mostrou uma variável associada ao maior grau de satisfação. Este resultado é importante para 
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o serviço, pois indica que a ajuda fornecida pelos profissionais contribuiu para que esses 

familiares pudessem lidar de maneira mais eficiente com as situações relativas aos usuários, 

resultando na alta satisfação com o serviço quanto a esse aspecto.   

 O fato do familiar não cuidar de outras pessoas doentes na casa, sugerindo ter uma 

menor sobrecarga, foram variáveis preditoras de satisfação com o serviço. Tais dados 

coincidem com os resultados do estudo de Thiengo et al. (2015) no qual familiares com maior 

sobrecarga estavam em média menos satisfeitos com o serviço, quando comparados com os 

familiares com pouca ou nenhuma sobrecarga. O fato de ter outras pessoas doentes na casa 

dependentes do familiar aumenta as responsabilidades do mesmo, o que pode aumentar a 

sobrecarga. Por se tratar de doença crônica, os transtornos psiquiátricos implicam intensa 

atuação dos cuidadores, podendo acarretar problemas físicos, psicológicos ou emocionais, 

ocasionando até doenças psicossomáticas. Em uma pesquisa de investigação sobre o 

significado de um CAPS entre os familiares, os mesmos afirmaram que o serviço trazia alívio 

da sobrecarga gerada pela convivência prolongada com o indivíduo com transtorno mental 

(Mello &Furegato, 2008, citado por Thiengo et al., 2015). Estes resultados apontam, ainda, 

para a necessidade de maior suporte dos serviços para os familiares que apresentam esta 

limitação, com ações de atendimento, orientações e grupos de apoio. 

  O fato de o familiar cuidador ter uma atividade de lazer revelou-se uma variável 

associada à satisfação. Não foram encontrados outros estudos que mostram essa associação, 

porém uma hipótese explicativa deste resultado seria que uma menor limitação das atividades 

e da liberdade do familiar no seu papel de cuidador (permitindo que ele tenha atividade de 

lazer) pode gerar maior satisfação com o serviço.  

 A variável “paciente não tinha repetido de ano na escola” foi mais uma preditora do 

grau de satisfação dos familiares. Não foram encontrados outros estudos que mostram essa 

associação, porém esse resultado pode ser um indicativo de que os familiares talvez sentissem 

mais segurança quanto ao futuro das crianças e adolescentes, quando eles apresentavam 

melhores resultados escolares. Não repetir o ano na escola também pode ser um indicador de 

menor gravidade nos sintomas. Outros estudos também encontraram associação entre menor 

gravidade dos sintomas com maior satisfação com o serviço. Marshall, Hays & Mazel (1996), 

em estudo longitudinal com pacientes com sintomas depressivos e doenças crônicas, 

constataram que doenças com maior gravidade envolvem um nível de tratamento mais 

complexo, o que pode dificultar a comunicação e a compreensão por parte dos familiares, 



 

78 

 

prejudicando sua satisfação com o serviço. Godley et al. (1998), em estudo sobre a satisfação 

de familiares em relação a serviços de saúde mental infantojuvenil, em Illinois, Estados 

Unidos, encontrou que o melhor preditor da satisfação dos pais era a classificação da 

gravidade do transtorno do filho. 

 Dados das questões abertas da escala indicaram quais aspectos do serviço os familiares 

mais gostavam, quais aspectos eles menos gostavam, e em que eles consideravam que o 

serviço deveria ser melhorado. Para averiguar a frequência das respostas dadas pelos 

familiares quanto aos aspectos positivos foram identificadas algumas categorias. A categoria 

“bom atendimento e qualidade dos profissionais” teve 70% das respostas dadas e incluíam 

opiniões tais como: ótimo relacionamento com profissionais, atenção e carinho da equipe com 

os usuários, profissionais acolhedores e competentes. A categoria “Sistematização do serviço 

e do atendimento” teve 18% das respostas e compreendiam opiniões como: disponibilidade de 

horários para atendimento, ligação para confirmar os atendimentos, atendimentos realizados 

nos horários marcados ou sem espera. A categoria “Infraestrutura e recursos” teve 12% das 

respostas dos familiares e abrangiam opiniões como disponibilização de medicação gratuita, 

ajudando a atenuar gastos que o cuidado de um paciente com transtorno psiquiátrico demanda 

e serviço ter boa infraestrutura.  

 As respostas dos familiares sobre o que eles menos gostaram no serviço foram pouco 

frequentes e estão organizadas em quatro categorias: “falta de profissionais”, “horários de 

entrega de remédios restritos”, “alta rotatividade dos profissionais” e “falta de informações 

sobre o transtorno psiquiátrico do paciente e sobre orientações no cotidiano”. A primeira 

categoria incluía respostas relacionadas à necessidade do serviço aumentar o número de 

profissionais da equipe e teve 6% das respostas. A segunda categoria incluía opiniões sobre a 

dificuldade de disponibilidade de medicamento em outros horários além do horário imposto e 

teve 5% das respostas. A terceira categoria diz respeito à rotatividade da equipe e teve 3% das 

respostas dos familiares. Segundo estesfamiliares, a alta rotatividade dos profissionais tem 

prejudicado o andamento dos tratamentos psicológicos, de fisioterapia, de terapia ocupacional 

oferecidos, já que quando a criança ou adolescente está se adaptando ao tratamento, ocorre 

mudança de profissional.  

Houve, também, queixas quanto à falta de informações sobre o transtorno, sobre o 

tratamento e sobre orientações no cotidiano com 7% das respostas dos familiares nessa 

categoria. Esses dados corroboram com os estudos de Perreault et al. (2011) que afirmam que 
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as queixas dos familiares estão relacionadas com a falta de informação sobre os transtornos 

psiquiátricos e o tratamento dos pacientes, e com a falta de orientações sobre como agir com 

os pacientes, no dia a dia e nos momentos de crise. Os autores apontaram, ainda, para a 

necessidade de aumentar a participação dos familiares no tratamento e na avaliação dos 

serviços, tendo em vista que essa colaboração deixa a desejar e que os familiares se ressentem 

com isso. O CAPSi oferece, além do acompanhamento médico, o atendimento familiar. De 

acordo Contim, Chaud e Fonseca (2005), o atendimento familiar é uma ferramenta muito 

importante no acompanhamento da assistência oferecida ao paciente, já que nesse momento as 

dúvidas e a carência de informação podem ser suprimidas. Além disso, segundo Fávero e 

Santos (2005), o atendimento familiar pode incluir o atendimento em grupo, situação em que 

o contato com outros familiares possibilita uma troca de experiências e vivências. Do total de 

familiares que frequentavam o serviço avaliado, somente 9 estavam em atendimento. Esses 

familiares relatam uma alta satisfação, declarando que o atendimento familiar os auxilia a 

lidar melhor com a criança ou adolescente, a conhecer melhor sobre o transtorno e a ter 

alguém para dividir as angústias, preocupações e ansiedades.  

Porém, os familiares que participaram do estudo e não tinham esse tipo de 

atendimento ainda apresentavam dúvidas sobre o transtorno e o tratamento dos usuários. Estas 

dúvidas se referiam aos seguintes aspectos: “O transtorno tem cura?”, “A criança ou 

adolescente vai ser dependente do remédio a vida inteira?”, “Qual o prognóstico da doença?”, 

“Como lidar com certos comportamentos?”, são as mais frequentes. Diante disso, faz-se 

necessário desenvolver intervenções que ofereçam oportunidades aos familiares de obter essas 

informações sobre o transtorno e o tratamento, assim como ações de suporte aos familiares em 

suas atividades do cuidado aos pacientes, o que poderia refletir na qualidade de atenção à 

saúde prestada. O restante dos familiares (79%) alegou que o serviço não precisa de melhoras. 

 Há necessidade de realização de mais estudos sobre a satisfação dos familiares, tendo 

em vista a carência de pesquisas nesta temática, apontada no início deste trabalho. Esta 

carência de estudos ocorre não somente em relação ao tipo de serviço avaliado na presente 

pesquisa, mas também em relação à avaliação dos CAPSs em geral (Bandeira et al., 2011; 

Silva, 2014). 
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A presente pesquisa possui algumas limitações. Não será possível estabelecer relações 

de causalidade entre as variáveis estudadas e a satisfação dos familiares com o serviço, por se 

tratar de um estudo do tipo correlacional (Bandeira, 2014; Selltiz et al., 1987; Silva, 2014). 

Outra limitação se refere à generalização dos resultados da pesquisa, em função do tipo de 

amostragem e da restrição da população-alvo (Bandeira, 2014), tendo em vista que foi 

utilizada uma amostra não probabilística e restrita aos familiares de pacientes que 

frequentavam o serviço, não incluindo os que abandonaram o tratamento. Na possibilidade de 

incluir os familiares de pacientes que abandonaram o serviço, o grau de satisfação poderia 

diminuir. Além disso, os dados foram coletados em um único serviço e por meio de 

entrevistas apenas com um membro de cada família, que foram os principais cuidadores dos 

pacientes (Bandeira, 2014). 

CONCLUSÃO 

 O presente trabalho possibilitou a realização de uma avaliação de um serviço de saúde 

mental infantojuvenil, a partir da perspectiva dos familiares. Foram observados níveis 

elevados de satisfação com os principais aspectos do serviço, o que pode indicar que, em 

geral, houve uma boa aceitabilidade dos familiares ao sistema de atendimento do CAPSi.  

 Os resultados apontaram que as variáveis dos familiares foram mais preditoras da sua 

satisfação com o serviço do que as variáveis do pacientes. Destacaram-se as seguintes 

variáveis dos familiares, em ordem decrescente de importância: não se sentir doente por 

cuidar do paciente, receber visita dos profissionais do PSF, ter menor idade, achar que a ajuda 

do serviço era suficiente, não cuidar de outras pessoas doentes na casa, ter atividades de lazer. 

Em relação às características dos pacientes, o único fator preditor da satisfação dos familiares 

foi o paciente não ter repetido o ano na escola.  

 Os aspectos levantados como menos satisfatórios poderão fornecer contribuições para 

a implementação de melhorias no serviço, que possam aumentar a qualidade do atendimento. 

Foram destacadas como melhorias necessárias: um maior investimento na formação da 

equipe, fornecer mais informações sobre o tratamento e sobre os transtornos dos pacientes e 

dar maior apoio e orientações aos familiares em seu papel de cuidador.  
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 Este estudo trouxe contribuições para um campo teórico e prático pouco explorado, 

que se refere à avaliação dos serviços de saúde mental infantojuvenil. É necessário que mais 

estudos possam ser realizados para que se possa comparar resultados obtidos em um maior 

número de serviços deste tipo e se possa ampliar a discussão em saúde mental. De fato, 

identificar os fatores que possam influenciar a satisfação dos familiares com o serviço pode 

ser de grande auxílio para a construção de um serviço mais adequado a essas famílias e 

pacientes (Bandeira et al., 2011; Silva, 2014). 
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ANEXOS 

Anexo A 

Escala de Avaliação da Satisfação dos Familiares com os Serviços de Saúde 

Mental 

 

Obrigado por aceitar ser entrevistado. Este é um estudo coordenado por 

Larissa Assunção Santos. O objetivo principal deste questionário 

éconhecerasexperiências das pessoas junto aos serviços de saúde mental, com a 

perspectiva de estar melhorando-osposteriormente. 

 

Este questionário foi adaptado e validado à partir de uma pesquisa sobre a satisfação 

com os serviços de saúde mental, realizada no Brasil como parte de um estudo 

multicêntrico coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Este estudo foi 

realizado pelo Laboratório de Investigações em Saúde Mental da USP, pelo Centro 

Colaborador da OMS em Montreal para Pesquisa e Formação em Saúde Mental, pelo 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ e pela Coordenação dos CAPS do 

Município do Rio de Janeiro. A permissão de utilizar este questionário foi dada pelo 

Dr. J.M. Bertolote da Unidade de Luta contra as Doenças Mentais da Divisão de Saúde 

Mental daOMS. 

 

Todas as informações fornecidas por você serão mantidas estritamente 

confidenciais (e seu anonimato é garantido, se assim você desejar). 

 

Nós estamos gratos pelo tempo que você está gastando para responder a todas estas 

questões e, é claro, todos os seus comentários são bem-vindos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado por aceitar ser entrevistado. Este é um estudo coordenado por Larissa 

Assunção Santos. O objetivo principal deste questionário é conhecer as 

experiências das pessoas junto aos serviços de saúde mental, com a perspectiva de 

melhorá-los posteriormente. 

 

Este questionário foi adaptado e validado à partir de uma pesquisa sobre a 

satisfação com os serviços de saúde mental, realizada no Brasil como parte de um 

estudo multicêntrico coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Este estudo 

foi realizado pelo Laboratório de Investigações em Saúde Mental da USP, pelo 

Centro Colaborador da OMS em Montreal para Pesquisa e Formação em Saúde 

Mental, pelo Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental da UFSJ e pela 

Coordenação dos CAPS do Município do Rio de Janeiro. A permissão de utilizar 

este questionário foi dada pelo Dr. J.M. Bertolote da Unidade de Luta contra as 

Doenças Mentais da Divisão de Saúde Mental da OMS. 

 

Todas as informações fornecidas por você serão mantidas estritamente 

confidenciais (e seu anonimato é garantido, se assim você desejar). 

 

Nós estamos gratos pelo tempo que você está gastando para responder a todas 

estas questões e, é claro, todos os seus comentários são bem-vindos. 
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SATIS-BR - FORMA ABREVIADA 

 

ESCALA DE AVALIACAO DA SATISFACAO DOS FAMILIARES EM SERVICOS 

DE SAUDE MENTAL 

Nome do paciente(Opcional):      

Nome do entrevistado(Opcional): ____________________________________________ 

Idade___ 

Estado civil:_______ 

Sexo:   

Escolaridade:   Nome do Serviço:   

Tempo de atendimento   Data / /  

 

Nós vamos lhe fazer agora algumas perguntas sobre a impressão que você teve do 

tratamento dispensado ao seu parente ou dos serviços que vocês receberam no (nome 

do serviço). Eu vou ler para você todas as perguntas e todos os tipos de resposta. Não 

há respostas certas nem erradas. Queira responder segundo sua própria opinião. 

 

1. Até que ponto você acha que a pessoa que admitiu seu familiar no (nome 

do serviço) pareceu compreender o problemadele(a)? 

 

Não compreendeu de forma alguma 1 

Não compreendeu muito 2 

Mais ou menos 3 

Compreendeu bem 4 

Compreendeu muito bem 5 

2. Em geral, como você acha que a equipe do (nome do serviço) compreendeu o tipo 

de ajuda que seu familiarnecessitava? 

 

Não compreendeu de forma alguma 1 

Não compreendeu muito 2 

Mais ou menos 3 

Compreendeu bem 4 

Compreendeu muito bem                                        5 

 

3.Os serviços que o/a paciente recebeu o/a ajudaram a lidar mais eficientemente com o 

problema (situação)dele(a)? 
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Não, eles pioraram as coisas 1 

Não, eles não ajudaram muito 2 

Mais ou menos 3 

Sim, eles ajudaram um pouco 4 

Sim, eles ajudaram muito 5 

 

4. Você acha que seu familiar obteve o tipo de serviço (cuidado) que você pensava que 

ele/a necessitava? 

 

Não, de forma alguma 1 

Não, não muito 2 

Maisoumenos 3 

Emgeral,sim 4 

Sim,comcerteza 5 

 

5. Você se sente satisfeito com as medidas tomadas para assegurar a privacidade 

durante o tratamento de seu familiar no (nome do serviço) (p. ex. porta fechada, 

ausência de interrupções durante suas conversas com terapeutas)? 

 

Muito insatisfeito 1 

Insatisfeito 2 

Indiferente 3 

Satisfeito 4 

Muito satisfeito 5 

6. Você se sente satisfeito com as medidas tomadas para assegurar a confidencialidade 

sobre os problemas do seu familiar, e o cuidado que ele/a recebeu no (nome do 

serviço)? 

 

Muito insatisfeito 1 

Insatisfeito 2 

Indiferente 3 

Satisfeito 4 

Muito satisfeito 5 

 

7. No seu entendimento, qual a competência e conhecimento da pessoa com quem 
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você trabalhou mais de perto? 

Muito incompetente 1 

Incompetente 2 

Mais ou menos 3 

Competente 4 

Muito competente 5 

8. Você acha que seu familiar se beneficiou com o atendimento no (nome doserviço)? 

 

Não, de forma alguma 1 

Não, não muito 2 

Mais ou menos 3 

Sim, de alguma forma 4 

Sim, com certeza 5 

 

9. De que você gostou mais neste serviço? 

 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

10. Quais são os aspectos de que você menos gostou? 

 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

11. Na sua opinião, o serviço poderia ser melhorado? 

 

Sim 1 

Não 2 

Não sei    3 

 

11.1 Se sim, como? 

................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 
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Nome do respondente:___________________________________________________  

Entrevistador:__________________________________________________________ 

Data da entrevista:____/____/______  

Local da entrevista:_____________________________________________________ 

Endereço (opcional):____________________________________________________ 

 

A . DADOS DO PACIENTE NO PRONTUÁRIO:  

1. Número do prontuário:____________________  

2. Nome do paciente:____________________________________________________  

3. Sexo: ( ) 0. Masculino ( ) 1. Feminino  

4. Idade:______ anos  

5. Estado civil:_________________________________________________________ 

6. Ocupação:___________________________________________________________ 

7. Diagnóstico (nome e número do CID – 10):________________________________ 

 8. Comorbidades:_______________________________________________________ 

 

B. DADOS DO PACIENTE NA ENTREVISTA:  

9. Número de anos de escolaridade:____ 

10. (Nome) Já repetiu de ano na escola? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não 

11.Se sim, quantas vezes repetiu de ano?_____ 

12. (Nome) tem alguma renda própria? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não  

13. Se sim, quanto ele ganha?_________________________ 

14. De onde ele obtém essa renda?_____________________ 

15. Com que idade ____(Nome) deu os primeiros indícios do transtorno? _______  

16. Há quanto tempo ele foi diagnosticado? _______ anos 

17. Há quanto tempo _____(Nome) faz tratamento psiquiátrico? _______ anos  

18. Qual tratamento psiquiátrico ele está fazendo no momento?  

( ) 1. Acompanhamento no serviço e uso de medicamentos  
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( ) 2. Acompanhamento no serviço, mas sem uso de medicamentos  

( ) 3. Acompanhamento em casa e uso de medicamentos 

( ) 4. Outro: especificar: 

_____________________________________________________  

19. Quantas vezes por semana ele frequenta o CAPSi?_________  

20. Número total de intervenções que está fazendo:_________ 

21. Quais intervenções: ( ) Fonoaudiólogo ( ) Psicólogo ( ) Médico ( ) Terapeuta ocupacional 

22. Além do tratamento psiquiátrico, _____(Nome) faz algum outro tipo de tratamento 

médico? (dentista, fisioterapeuta, etc.)? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não 

       Se sim: Qual?_____________________  

23. Quantos remédios o médico receitou para ele?_______ remédios  

Quais são?_________________________________________________________  

24. Tipo de remédio: ( ) 1. via oral ( ) 2. injeção ( ) 3. ambos 

25. Frequência dos remédios: ( ) 1. Diária (__vezes por dia) ( ) 2. Semanal  

 ( )3. Quinzenal ( ) 4. Mensal  

26. ____(Nome) toma o remédio sozinho? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não 

27. _____ (Nome) aceita tomar? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não  

Especificar:___________________________  

28. Além da doença psiquiátrica, _______(Nome) tem outras doenças físicas?  

      ( ) 1. Sim ( ) 0. Não.  

Se sim, qual ou quais?_____________________________ 

29. ______(Nome) faz uso de bebidas alcoólicas? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não 

30. _____(Nome) faz uso de drogas ilícitas (maconha, cocaína, etc.)?  

  ( ) 1. Sim ( ) 0. Não 

31. Que tipo de acompanhamento (Nome) faz fora do serviço:  

1.( ) Nenhum 2.( ) Escola Especial 3.( )Atividade Recreativa   4.( )Outros 

DADOS DO FAMILIAR  

A. Dados Sociodemográficos  do Familiar 
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32. Tipo de parentesco: ( )1.Pai  ( )2.Mãe ( ) 3.Outro parentesco 

33. Sexo: ( ) 0. Masculino ( ) 1. Feminino  

34. Idade: _____ anos  

35. Estado civil: ( ) 1. Solteiro(a)  ( ) 2. Vivendo como casado(a) ( ) 3. Viúvo(a)  

      ( ) 4.   Casado(a) ( ) 5. Separado(a) / Divorciado  

36. Você vive com companheiro? ( ) 1.Sim ( )0. Não 

37. Você tem filhos? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não  

38. Se sim: quantos? __________________  

39. Com quantas pessoas você mora? Número:______  

40. De quem é a casa onde você mora?  

      ( ) 1. Respondente ( ) 2. Outra pessoa (Quem?____________________________)  

41. Você frequenta ou frequentou a Escola? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não  

42. Número de anos de escolaridade______ 

43. Você tem uma renda mensal (você recebe algum dinheiro)? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não 

44. Se sim: Quanto você recebe? R$______________ 

45. De onde você obtém esta renda (esse dinheiro)? ______________________  

46. Você trabalha atualmente? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não  

47. Se sim: qual é seu trabalho atual? ______________________________________ 

 ( ) 1. Trabalho diário remunerado  

( ) 2. Faz biscates externos esporádicos, remunerado  

( ) 3. Trabalho remunerado não-diário  

 

48. Local de trabalho: ( ) 0. Nenhum ( ) 1. Fora de casa ( ) 2. Dentro de casa 

49.  Se não trabalha:  

( ) 1. Aposentado ( ) 2. Está estudando ( ) 3. Dona de casa (do lar)  

( ) 4. Desempregado ( ) 5. Afastado ( ) 6. Pensão 

50. Qual é a renda mensal da família com quem (Nome) mora, somando-se todas as rendas 

das pessoas que moram na casa? ____________ 
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B. Condições de vida do familiar 

51. Você tem alguma atividade de lazer (alguma diversão)? (ex.: ver TV, ouvir rádio, tricot ou 

crochê, sair para passear ou descansar, ou fazer alguma outra coisa)?  

( )1.Sim ( )0.Não 

52. Atividade de lazer dentro de casa: ( ) 1. Sim ( ) 0. Não  

Quais?__________________________________  

53. Atividade de lazer fora de casa:( ) 1. Sim () 0. Não 

Quais? _________________________________  

54. Atualmente, você tem outras preocupações na sua vida além da necessidade de cuidar de 

(Nome)? ( ) 1.Sim ( )0. Não 

     Se sim: Quais são?____________________________________________________ 

55. Existem outras pessoas na casa ou na sua família que estão doentes e que necessitam de 

sua ajuda? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não 

      Quem? Especificar___________________________________ 

56. Número de pessoas que necessitam de sua ajuda: ___________________________ 

57. Você tem algum problema de saúde atualmente? ( )1.Sim ( ) 0.Não 

Qual problema de saúde?_______________________________________________ 

58. Há outras crianças morando na mesma casa além do (Nome)? ( ) 1.Sim ( ) 0. Não 

    Quais? Especificar____________________________________________________ 

59. Há quanto tempo você cuida de (Nome)?_______________ 

 

C. Condições do tratamento 

60. Você acha que recebeu informações suficientes sobre a doença de (Nome)? 

( ) 1.Sim ( ) 0. Não 

61. Se sim, quem forneceu estas informações? ( ) 1. Profissionais ( ) 2.Vizinhos ou 

amigos ( ) 3.Igreja ( ) 4.Escola ( ) 5.Outro:_______ 

62. Você acha que precisa de mais informações sobre a doença e o tratamento de (Nome)?  

(  )1. Sim  (  ) 0. Não 
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Quais?_________________________________________________________ 

63. Você sente que você tem o apoio dos profissionais do (Nome do Serviço) que cuidam 

de(Nome)? (Exemplos de apoio: ter liberdade para chama-los quando precisar, ajuda nos 

momentos de crise do (Nome)? ( ) 1.Sim ( ) 0. Não 

64. Você acha que a ajuda que você recebe dos profissionais do CAPSi é suficiente? 

     (  ) 1. Sim  ( ) 0. Não  

65.Você acha que precisa de mais ajuda do que você tem no CAPSi? 

    (  ) 1. Sim ( ) 0. Não 

    Se sim, quais?_____________________________________________________ 

66. Você recebe visita dos Profissionais de Saúde da Família? ( ) 1. Sim ( ) 0. Não 

67. Se sim, com que frequência? ______ 

( ) Semanalmente ( ) Mensalmente ( ) Outro:________________ 

68. Você já se sentiu doente por causa de suas tarefas de cuidar de (Nome)? 

      (  ) 1. Sim (  ) 0. Não  

     Explicar: _________________________________________________________ 

69. 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                    ( ) pede atenção demais          ( ) foge p/ rua 

( ) problema de sexualidade            ( ) agitação                           ( ) crises de nervo 

( ) quebra objetos                             ( ) recusar o remédio             ( ) drogas 

( ) ameaças, agressão verbal            ( ) tira a roupa                       ( ) pede comida na rua 

( ) crises de nervo                            ( ) bebidas                            ( ) falar sozinho                         

( ) ser muito dependente                  ( ) ficar atoa em casa            ( ) fica sem energia 

( ) não ajuda nas tarefas de casa      ( ) falta de higiene                        

( ) dificuldade de atenção                ( ) dificuldade de seguir regras 

( ) nunca chegar no horário pré-estabelecido 

( ) dificuldade de aprendizagem na escola 

(  ) não faz as tarefas escolares 
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Outros: _______________________________________________________________  

70. Número de comportamentos problemáticos que o paciente apresenta:_________________ 

71. Você acredita que (Nome) conseguiria controlar seus comportamentos problemáticos se 

ele quisesse?  

     (  ) 1. Sim (  ) 0. Não 

72. O que você acha da sua relação com (Nome)? Você acha que é: 

     (  ) 0. Muito ruim ( ) 1. Ruim ( ) 2. Boa ( ) 3. Muito boa 

 

73. Quanta dificuldade você sente ao cuidar de (Nome)? 

(   ) 0.Nenhuma dificuldade (  ) 1. Um pouco de dificuldade (  ) 2.Muita dificuldade 

 

74. O que é pior (mais difícil ou mais pesado) para você nesta relação de cuidar de (Nome)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

75. Que tipo de apoio você acha que seria necessário ter para melhorar a vida do (Nome) e da 

família? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

76. Você faz acompanhamento psicológico dentro do CAPSi?  ( ) 1.Sim ( ) 2. Não 

77. Se sim, esta atividade tem te ajudado no papel de cuidador de (nome) ? 

() 1.Sim (  ) 0. Não 

 

78. Como?________________________________________________________ 

 

 

 

Apêndice A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre a opinião dos familiares de 

pacientes que estão sendo tratados no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, CAPSi, 

da cidade de Oliveira. Estas entrevistas foram autorizadas pela coordenadora do serviço, 

Luciana Diniz Nascimento e a responsável por este estudo é Larissa Assunção Santos, 

mestranda do curso de pós-graduação da Universidade Federal de São João delRei.  

 

Estamos realizando este estudo para conhecer como os familiares dos pacientes tratados neste 

serviço estão se sentindo a respeito do tratamento recebido. Como você cuida de um paciente 

que recebe tratamento neste serviço, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre sua 

opinião a respeito das atividades realizadas no serviço, o atendimento da equipe de 

funcionários, o tratamento realizado com seu parente, e também o atendimento oferecido aos 

familiares.  

 

Para tanto, gostaríamos de contar com a sua colaboração, para participar de uma entrevista de 

aproximadamente 30 minutos. Nesta entrevista, serão feitas perguntas simples sobre sua 

opinião a respeito do tratamento que seu parente tem recebido neste serviço, sobre as 

atividades que ele tem feito, sobre os resultados deste tratamento, sobre os aspectos do serviço 

que você mais gosta, assim como sobre os aspectos que você considera que poderiam ser 

melhorados. Não há respostas certas ou erradas, o que nós valorizamos é a sua opinião 

sincera.  

 

A realização deste estudo pode ter, como benefícios para você, a oportunidade de conversar 

sobre a sua experiência de cuidador de um paciente com transtornos psiquiátricos, a 

oportunidade de expressar os seus sentimentos, opiniões e dificuldades sobre esta vivência. 

Além disso, os resultados deste estudo poderão contribuir para a compreensão das 

necessidades dos familiares que cuidam de crianças e adolescentes com transtornos 

psiquiátricos. Essas informações poderão ser relevantes para os profissionais de saúde, de 

modo a planejarem intervenções mais eficazes para os pacientes e seus familiares.  

 

Caso você sinta desconforto durante a entrevista, poderá interromper ou adiar a entrevista 

para uma outra ocasião, se desejar. Você poderá ter todas as informações que quiser sobre este 

estudo e poderá retirar seu consentimento e suspender sua participação a qualquer momento. 

A sua participação é voluntária, e sua recusa em participar ou sua desistência em continuar 

não acarretará em nenhum prejuízo para você ou para o tratamento do paciente. Seu nome não 

aparecerá em nenhum momento no estudo, pois você será identificado apenas com um 

número. Todas as informações prestadas por você são sigilosas, portanto, ficarão apenas entre 
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nós. Não será feita nenhuma divulgação de suas informações pessoais, mas somente em 

conjunto com as respostas de um grupo de outros familiares que também estão dando a 

opinião deles sobre o tratamento neste serviço. Pela sua participação no estudo, você não 

receberá nenhum valor em dinheiro, mas também não terá nenhuma despesa. 

As informações coletadas pelo questionário que será utilizado na entrevista ficarão arquivados 

no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da Universidade Federal de São 

João del Rei por um período de 5 (cinco) anos, em sigilo absoluto. Após esse período, os 

questionários serão destruídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre, após Esclarecido 
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Eu, _________________________________________________________________(nome 

do voluntário) li e/ou ouvi as explicações acima e compreendi para que serve o estudo e o que 

devo fazer para participar. As explicações que recebi esclarecem que minha participação não 

causará nenhum risco para mim e nem para a criança em tratamento. Eu entendi que sou livre 

para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que 

isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado e que não receberei 

dinheiro por participar do estudo.  

Eu concordo em participar do estudo.  

 

         ................................., ......./...................../................  

 

 

 

 

_________________________________________                   

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                      

Documento de identidade: ____________________ 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável  

 

 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Larissa Assunção Santos 

Endereço: Praça Dom Helvecio, 74/sala 2.06 LP, Fábricas, São João del-Rei, Minas Gerais, 

CEP 36.301-160. Campus Dom Bosco - UFSJ.  

Fone: (35) 9 9175-9762  

E-mail: larisantos11@hotmail.com  

Em caso de dúvida em relação a este documento ou aos aspectos éticos desta pesquisa, você 

pode entrar em contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Federal de São João del-Rei (CEPSJ).  

Endereço: Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-

352. Campus Santo Antônio - UFSJ.  

Fone: (32) 3373 5479  

E-mail: cepes@ufsj.edu.br 

Apêndice B 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido obtido junto ao Centro de Atenção 

Psicossocial Infantojuvenil 

 

 Eu,___________________________, portador do CPF nº 

__________________________, coordenador(a)do Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil “Girassóis e Miosótis” de Oliveira, Minas Gerais, concedo autorização para 

que Larissa Assunção Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de São João del-Rei, sob orientação da Profa. Dra. Marina Bandeira, 

desenvolva sua pesquisa intitulada: “Satisfação dos Familiares com os Serviços prestados 

por um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil”, nesta instituição, que contará com 

a participação de 68 (sessenta e oito) familiares cuidadores de pacientes com Transtornos 

psiquiátricos, frequentadores do serviço. 

 Declaro estar ciente e aprovo os seguintes termos estabelecidos e explicitados pela 

pesquisadora: 

a. O objetivo geral da pesquisa consiste em avaliar a satisfação de familiares cuidadores 

de pacientes psiquiátricos jovens, em relação ao Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil (CAPSi). 

b. O desenvolvimento da pesquisa estará em conformidade com os princípios éticos 

devidos, garantindo a integridade, a dignidade e o bem-estar dos envolvidos, não 

causando nenhum risco ou dano às dimensões física, emocional, psicológica, moral, 

intelectual e social dos mesmos; 

c. Os resultados serão encaminhados para publicação em revistas especializadas e 

apresentações em eventos científicos com o propósito de contribuir para a área de 

Saúde Mental; 

d. No caso de publicações, fica firmada a garantia de sigilo absoluto das informações que 

possam identificar os participantes, sendo assegurado o anonimato a eles; 

e. Os familiares cuidadores das crianças ou adolescentes portadores de transtorno 

psiquiátrico do serviço deverão concordar com a participação de seus filhos; 

f. A participação de todos os envolvidos será voluntária, podendo haver desligamento de 

qualquer parte, a qualquer momento. 

 

Oliveira, ____ de _____________ de 2017. 

Coordenador(a) 

 


