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RESUMO 

 

Com a desinstitucionalização psiquiátrica, o cuidado cotidiano dos pacientes ficou a cargo 

dos familiares, resultando em sentimento de sobrecarga. O modelo teórico da sobrecarga 

prediz que ela poderia ser diminuída por fatores moduladores, como a resiliência, definida 

como a habilidade para enfrentar adversidades, ajustando-se de forma positiva. Este estudo 

investigou a relação entre o nível de resiliência e o grau de sobrecarga destes cuidadores. 

Foram entrevistados 76 familiares de pacientes atendidos em três serviços de saúde mental 

de duas cidades de Minas Gerais. Foram obtidas correlações significativas entre o nível de 

resiliência e dois domínios da sobrecarga (assistência na vida cotidiana e supervisão dos 

comportamentos problemáticos), mas não em relação às preocupações com o paciente, ou 

o escore global de sobrecarga. Foram identificados os principais fatores associados à 

sobrecarga, características dos pacientes e dos familiares. Conclui-se pela necessidade de 

intervenções psicoeducativas dos serviços de saúde mental junto a estes cuidadores. 

 

 

Palavras-chave: sobrecarga; resiliência; cuidadores; pacientes psiquiátricos; serviços de 

saúde mental. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Since psychiatric deinstitutionalization, patients' family members became responsable for 

their daily care, resulting in caregiver' burden. The theoretical model of burden predicts 

that it could be reduced by modulating factors, such as caregivers' resilience, defined as the 

ability to face adversity and adapt positively to it. This study investigated the relationship 

between resilience and caregivers' burden. We interviewed 76 family members of 

psychiatric patients attending three mental health services in two middle size cities of the 

state of Minas Gerais. Significant correlations were found between the level of caregivers' 

resilience and two domains of burden (assistance in daily life and supervision of 

problematic behaviors), but not in relation to the domain of concerns about the patient, or 

the overall burden score. Burden associated factors were identified, among the variables of 

patients and caregivers characteristics. The results confirmed that psychoeducational 

interventions should be provided by the mental health services for these caregivers. 

 

 

Keywords: burden; resilience; caregivers; psychiatric patients; mental health services. 
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INTRODUÇÃO 

 Os transtornos psiquiátricos apresentam uma alta taxa de prevalência no mundo. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que 450 milhões de pessoas apresentaram 

algum transtorno psiquiátrico em 2001, e que sua ocorrência atingia uma em cada quatro 

famílias (OMS, 2001). Em um estudo mais recente, foi encontrado que a prevalência dos 

transtornos psiquiátricos no mundo varia de 18,1% a 36,1% (Alonso, 2012). No Brasil, em 

uma revisão de literatura feita por Santos e Siqueira (2010) a partir de 25 artigos nacionais, 

foram encontradas altas taxas de prevalência de transtornos psiquiátricos na população 

adulta brasileira, variando entre 20% e 56%. 

 Os transtornos psiquiátricos possuem, ainda, um elevado ônus, pois são 

responsáveis por 13,1% da Carga Global de Doenças. Esta medida considera a soma dos 

anos de vida perdidos por morte prematura aos anos vividos com incapacidade, ajustados 

de acordo com a gravidade do transtorno (WHO, 2008). No Brasil, estima-se que os 

transtornos psiquiátricos contribuem com 20,3% da Carga Global de Doenças (WHO, 

2011). Considerando-se apenas os anos vividos com incapacidade, este índice atinge entre 

40 a 48% (Kohn, Mello, & Mello, 2007). Pessoas com transtornos psiquiátricos possuem 

taxas maiores de mortalidade quando comparados à população em geral. Além disso, as 

consequências econômicas dessas perdas são também altas: um estudo recente estimou que 

o impacto global cumulativo dos transtornos psiquiátricos em termos de perdas 

econômicas será da ordem de US$ 16.3 trilhões entre 2011 e 2030 (WHO, 2013).  

 O ônus dos transtornos psiquiátricos atinge diretamente as famílias, pois com o 

processo da desinstitucionalização psiquiátrica, o tratamento e o cuidado das pessoas com 

transtornos psiquiátricos graves e persistentes deslocaram-se progressivamente dos 

hospitais para a comunidade. Como consequência, o cuidado cotidiano desses pacientes 

ficou a cargo dos familiares cuidadores, que passaram, então, a desempenhar um papel 

importante para a sua reabilitação social (Bandeira & Barroso, 2005; Cardoso, Galera, & 

Vieira, 2012; Morgado & Lima, 1994; OMS, 2001). 

 O maior envolvimento da família no cuidado dos pacientes resultou em um 

sentimento de sobrecarga para os familiares cuidadores, o que pode comprometer seu bem-

estar físico e psíquico, qualidade de vida e impactar o funcionamento da família como um 

todo. Essa sobrecarga pode ser agravada devido às dificuldades dos serviços de saúde 

mental em atender satisfatoriamente as múltiplas demandas desses pacientes no processo 
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de reinserção social e as necessidades dos familiares cuidadores (Bandeira & Barroso, 

2005; Tessler & Gamache, 2000; Zauszniewski, Bekhet, & Suresky, 2010). 

 O conceito de sobrecarga refere-se às consequências negativas, para o familiar 

cuidador, resultantes da presença do transtorno psiquiátrico na família (Bandeira & 

Barroso, 2005). De acordo com o modelo teórico elaborado por Maurin e Boyd (1990), 

alguns fatores são moduladores da sobrecarga. A capacidade de construir uma rede de 

suporte social, de utilizar estratégias adequadas de enfrentamento e de ter um bom 

relacionamento com o paciente podem reduzir a sobrecarga. Nesse contexto, Saunders 

(2003) e Grotberg (2005) apontam que a resiliência pode ser, também, um fator modulador 

da sobrecarga. A resiliência pode ser definida como a habilidade de um indivíduo para se 

recuperar das adversidades, ajustando-se de forma positiva, mesmo em face de situações de 

estresse e tensão (Lopes & Martins, 2011). 

 Para identificar estudos que tenham avaliado a relação entre resiliência e sobrecarga 

de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, foi realizada uma busca nos 

indexadores Scielo, PsycInfo, MedLine, PubMed e ScienceDirect, utilizando-se os 

descritores “sobrecarga”, “resiliência”, “saúde mental”, “familiares cuidadores”, “pacientes 

psiquiátricos”, e os termos em inglês “burden”, “resilience”, “mental health”, “family 

caregivers” e “psychiatric patients”. Os critérios de inclusão adotados foram artigos que 

analisaram a correlação entre resiliência e sobrecarga, nessa população específica, 

utilizando métodos quantitativos de investigação e que foram realizados a partir de 1980. 

Foram encontrados 57 estudos relacionados a essa temática. Destes, 38 foram descartados 

porque investigaram o grau de sobrecarga sem avaliar a resiliência, sete por serem revisões 

de literatura, dois por serem restritos à validação ou elaboração de instrumentos de medida, 

sem avaliar a relação entre as duas variáveis, três por serem específicos a intervenções 

realizadas com os pacientes ou com os familiares e cinco porque eram qualitativos. 

Restaram, dessa forma, três pesquisas internacionais que analisaram a relação entre o nível 

de resiliência e o grau de sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, 

sendo todas realizadas na América do Norte (Enns, Reddon, & McDonald, 1999; Mulud & 

McCarthy, 2016; Zauszniewski, Bekhet, & Suresky, 2009). Os resultados destes estudos 

indicaram uma relação inversa entre o nível de resiliência e o grau de sobrecarga dos 

familiares cuidadores. Nenhum estudo nacional foi encontrado avaliando a relação entre 

estas duas variáveis. 

 Entretanto, dois estudos internacionais encontrados apresentaram alguns problemas 

metodológicos. O estudo de Zauszniewski et al. (2009) utilizou escalas que medem 
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indicadores de resiliência, como senso de coerência e desenvoltura, e não uma escala que 

avaliasse especificamente a resiliência, o que dificulta a interpretação e análise dos 

resultados. No segundo estudo, de Enns et al. (1999), tanto a sobrecarga quanto a 

resiliência foram avaliadas por escalas de medida não específicas para esse fim. Além 

disso, os resultados obtidos podem estar comprometidos devido ao momento da coleta dos 

dados, feita logo após a internação dos pacientes, ocasião na qual os cuidadores poderiam 

estar experimentando um alívio devido à diminuição momentânea dos cuidados, que pode 

ter afetado a avaliação da sobrecarga. 

 Os dados apresentados acima indicam a necessidade de novas pesquisas que 

investiguem a relação entre o nível de resiliência e o grau de sobrecarga dos familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos. Os problemas de pesquisa, identificados na literatura 

consultada, foram a escassez de estudos internacionais e a inexistência de estudos 

nacionais sobre esta temática, além de lacunas metodológicas, que colocam em dúvida os 

resultados obtidos nas pesquisas encontradas. A questão de pesquisa que se coloca, neste 

trabalho, é se o nível de resiliência possui ou não uma relação com o grau de sobrecarga do 

familiar cuidador. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 As consequências dos transtornos psiquiátricos para as famílias se acentuaram com 

o movimento de desinstitucionalização psiquiátrica, ocorrido em diversos países, nas 

últimas décadas. Por isso, será apresentada, inicialmente, uma revisão sobre o contexto da 

desinstitucionalização psiquiátrica, articulado com suas principais consequências para as 

famílias. Será apresentada, também, a Reforma Psiquiátrica no Brasil, e problemas 

decorrentes de sua implantação. Será discutida, posteriormente, a sobrecarga advinda do 

papel da família na reinserção social do paciente psiquiátrico e as dificuldades encontradas 

pelos cuidadores. Será abordada, também, a resiliência como possível fator modulador da 

sobrecarga percebida pelos familiares. Os tópicos seguintes envolvem as recomendações 

para o processo de avaliação dos serviços de saúde mental, dentre as quais a avaliação da 

sobrecarga, que constitui um dos indicadores da qualidade dos serviços. Por último, serão 

apresentados os estudos encontrados na literatura sobre a relação entre resiliência e 

sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, foco do presente trabalho. 

 

Desinstitucionalização psiquiátrica e consequências para as famílias 

 

 O envolvimento das famílias no cuidado aos pacientes psiquiátricos foi acentuado a 

partir do movimento de desinstitucionalização psiquiátrica. Com a ênfase no 

desenvolvimento de serviços comunitários de saúde mental, contrariamente aos serviços 

hospitalares anteriores a este movimento, os familiares passaram a prestar serviços 

informais e cotidianos aos pacientes, importantes para a sua reinserção social. Essa 

mudança de foco do atendimento aos pacientes psiquiátricos, do hospital para os serviços 

comunitários foi possibilitada, dentre outros fatores, pelo desenvolvimento de 

psicofármacos efetivos e pela luta dos direitos civis dos pacientes. Teve como objetivo a 

diminuição da oferta de leitos hospitalares em paralelo com a criação de serviços 

substitutivos de atenção à saúde mental, de base comunitária. (Bandeira & Barroso, 2005; 

Cardoso, Galera et al., 2012; Morgado & Lima, 1994; OMS, 2001).  

 O papel da família no cuidado aos pacientes era reduzido nos períodos anteriores, 

no qual predominava as instituições asilares. A partir de 1980, a importância da família no 

cuidados aos pacientes foi amplamente reconhecida, e segundo Tessler e Gamache (2000), 

aumentaram-se os estudos sobre o papel da família nos cuidados desses pacientes. O foco 

do setor público passa a ser o custo-efetividade dos tratamentos e a contenção dos gastos; 
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há um aumento nas equipes comunitárias de saúde mental e surge a psiquiatria baseada em 

evidências em relação aos tratamentos farmacológicos, sociais e psicológicos (Thornicroft 

& Tansella, 2009). 

 A desinstitucionalização psiquiátrica, nos diversos países, constituiu-se por três 

componentes essências: 1) a prevenção de admissões inapropriadas em hospitais 

psiquiátricos; 2) liberação para a comunidade de pacientes institucionalizados que foram 

devidamente preparados; 3) a criação e manutenção de serviços substitutivos de saúde 

mental de base comunitária (OMS, 2001; Thornicroft & Tansella, 2009). 

 Para que esse processo ocorresse de forma satisfatória, seria necessário considerar a 

realidade socioeconômica e política do país no qual é realizada a reforma, para que a rede 

substitutiva de saúde mental pudesse se integrar em um sistema de saúde já estruturado. 

Deveria, também, avaliar as consequências para os pacientes, famílias, profissionais e para 

a comunidade de se tratar os pacientes psiquiátricos fora dos hospitais. Além disso, é 

essencial que o país tivesse condições de oferecer tratamento farmacológico para os 

pacientes e que criasse uma infraestrutura adequada para atendimento na comunidade. Sem 

isso, o que pode ocorrer é apenas uma desospitalização, e não um verdadeiro processo de 

desinstitucionalização psiquiátrica (Morgado & Lima, 1994). 

 Entretanto, essa não foi a realidade na maioria dos países. Embora tenha havido a 

redução dos leitos de forma relativamente satisfatória, a transição do modelo de cuidados, 

dos hospitais psiquiátricos para os serviços comunitários de saúde mental, incorreu em 

problemas e consequências graves, que ainda carecem de solução em alguns países 

(Bandeira, Gelinas, & Lesage, 1998; Morgado & Lima, 1994). 

 Entre as principais consequências graves que merecem atenção, Morgado e Lima 

(1994) destacaram: 1) o desamparo dos pacientes com transtornos graves e persistentes, ou 

seja, aqueles que realmente necessitam de internação psiquiátrica, e precisaram deixar os 

hospitais, ficando desassistidos na comunidade, tornando-se, muitas vezes, moradores de 

rua. Esse problema acontece, porque as famílias não foram adequadamente preparadas para 

receber os pacientes em casa, ou por não terem condições de mantê-lo para que este possa 

ser tratado na comunidade; 2) a alta rotatividade dos pacientes, fenômeno também 

conhecido como porta-giratória (revolving door). Se não há serviços comunitários de saúde 

mental adequados para atender às demandas dos pacientes, não há outra opção senão a re-

hospitalização; 3) os problemas com a justiça/polícia, ou seja, alguns pacientes são presos 

como pessoas comuns ao cometerem crimes influenciados pela sintomatologia da doença, 

tornando-se, assim, menos protegidos pelos serviços de saúde mental; 4) o uso do 
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movimento de desinstitucionalização para fins políticos e 5) o custo não-monetário 

ocasionado pelo transtorno psiquiátrico de se tratar o paciente na comunidade. Esse custo 

atinge diretamente as famílias, sobrecarregando os familiares cuidadores, profissionais e 

atingindo a sociedade como um todo. É importante destacar que esse ônus aumenta na 

medida da escassez de serviços oferecidos na comunidade. Essa escassez, segundo 

Andreoli (2007), é resultante da economia de recursos e da falta de repasse dos fundos 

oriundos do fechamento dos hospitais psiquiátricos para os serviços comunitários, 

essencial para que o processo de desinstitucionalização possa ocorrer satisfatoriamente. O 

ônus aumenta, ainda, na medida em que os serviços disponíveis não atuam como rede 

(Mendes, 2012). 

 Como tentativa de resolver esses problemas, diante da carência e das dificuldades 

enfrentadas pelos serviços de saúde mental comunitários na reinserção social dos 

pacientes, foram criados, a partir de 1970, nos Estados Unidos, programas intensivos de 

cuidado na comunidade para pacientes psiquiátricos. Esses programas oferecem uma 

equipe diversificada de profissionais especializados, disponíveis diariamente e em tempo 

integral (24 horas) para atender, de maneira global, todas as necessidades dos pacientes, 

em todas as esferas de sua vida. São programas assertivos, nos quais os profissionais 

realizam uma busca ativa dos pacientes na comunidade, intervindo no sentido de melhorar 

sua reinserção social. Realizam o treinamento “in-vivo” das habilidades cotidianas 

necessárias à vida do paciente na comunidade, acompanham o paciente nas atividades que 

ele realiza em diferentes situações e locais da comunidade, dão suporte aos familiares e 

membros da comunidade em contato frequente com os pacientes e atendem os pacientes e 

seus familiares em momentos de crise. Os objetivos principais desses programas são 

diminuir as re-internações e fortalecer a reinserção do paciente no convívio social. 

Destacam-se, entre esses programas, o Case Management, o Program for Assertive 

Community Treatment (PACT), e o programa Bridge (Bandeira et al., 1998; Machado, 

Dahl, Carvalho, & Cavalcanti, 2007). 

 Estes programas obtiveram melhores resultados na reinserção social dos pacientes e 

na diminuição do número de re-hospitalizações, quando comparados aos serviços de saúde 

mental comunitários tradicionais. (Bandeira et al., 1998). Além disso, tendo em vista o 

apoio contínuo e global oferecido aos pacientes, esses programas contribuem para diminuir 

a sobrecarga dos familiares. Entretanto, estes programas possuem altos custos, sejam 

monetários ou relativos à sobrecarga para as equipes de profissionais, tornando inviável 

sua implantação, em países em desenvolvimento (Bandeira et al., 1998; Machado et al., 
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2007). Nesses países, que ainda não possuem programas de acompanhamento para os 

pacientes, a função da família de prover cuidados intensivos, completos e contínuos se 

tornou ainda mais importante (Bandeira & Barroso, 2005). 

 Entretanto, os familiares, que ficaram encarregados do cuidado desses pacientes, 

apresentaram dificuldades em assumir este papel, fazendo com que a família fosse atingida 

diretamente pelo ônus dos transtornos psiquiátricos. Foi acrescido ao seu papel habitual na 

família, o papel adicional de cuidador, que inclui a realização de atividades diversas para 

os pacientes, tais como: preparar refeições, lavar roupas, fazer compras, ajudar com 

transporte, cuidar da higiene. O familiar tem, ainda, que lidar com comportamentos 

problemáticos, como, por exemplo, busca excessiva de atenção, agressividade verbal e 

física, distúrbios durante a noite, fugas, furtos, dentre vários outros apresentados pelos 

pacientes (Tessler & Gamache, 2000). 

 Essa experiência pode se tornar uma fonte ainda maior de sobrecarga quando os 

serviços comunitários de saúde mental não são plenamente desenvolvidos ou se o paciente 

não se dispõe a utilizá-los. Portanto, cuidar de um familiar com transtorno psiquiátrico 

pode trazer consequências negativas para a própria saúde mental do cuidador, resultantes 

do estresse da tarefa de cuidar (Tessler & Gamache, 2000). 

 

Reforma da assistência psiquiátrica no Brasil 

 

 No Brasil, o maior envolvimento das famílias nos cuidados aos pacientes 

psiquiátricos teve início a partir dos anos 80, quando se iniciou o movimento de 

desinstitucionalização psiquiátrica brasileiro, aqui chamado de Reforma Psiquiátrica. O 

movimento cresceu juntamente com a crise no modelo de assistência centrada nos 

hospitais, aliado aos movimentos sociais pelos direitos dos pacientes (Delgado et al., 

2007). 

 Entre os principais acontecimentos desse movimento, está a assinatura da 

declaração de Caracas, em 1990, documento no qual o Brasil se comprometeu, 

internacionalmente, em realizar reformas na atenção à saúde mental. Entretanto, somente 

em 2001, a Reforma Psiquiátrica passou a ser a política oficial do governo. A Lei Federal 

nº 10.216 foi aprovada, e redirecionou o tratamento psiquiátrico, priorizando os serviços 

comunitários de saúde mental, e estabeleceu proteção e direitos aos portadores de 

transtornos psiquiátricos (Delgado et al., 2007). 
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 Nesse período, houve um crescimento das linhas específicas de financiamento, e 

foram criados diversos programas e serviços de saúde mental. Foram, também, 

estabelecidas normas de fiscalização para redução progressiva dos leitos existentes, por 

meio do Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar Psiquiátrica no SUS 

(PRH), e para avaliação da qualidade dos hospitais psiquiátricos, por meio do Programa 

Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria). Entre os 

serviços, mecanismos e equipamentos criados, pelo Ministério da Saúde, para atender esses 

objetivos, destacam-se: o, o Programa de Volta para Casa (PVC), a criação e expansão dos 

CAPS, dos Serviços Residenciais Terapêuticos, dentre outros, descritos brevemente a 

seguir (Delgado et al., 2007). 

 O PNASH/Psiquiatria é um instrumento de avaliação da qualidade dos hospitais 

psiquiátricos conveniados e públicos. Com ele, é realizada uma avaliação sistemática e 

anual dos hospitais, que são classificados em quatro grupos diferenciados, em relação ao 

atendimento ou não das condições de qualidade exigidas, que são: aqueles de boa 

qualidade de assistência; os de qualidade suficiente; aqueles que precisam de adequações e 

devem sofrer vistorias e, por fim, os hospitais de baixa qualidade, encaminhados para o 

descredenciamento pelo Ministério da Saúde. O PNASH/Psiquiatria impulsionou a 

melhoria das condições dos hospitais, ao mesmo tempo que desencadeou a reorganização 

da rede de saúde mental (Delgado et al., 2007). 

 Aliado ao PNASH/Psiquiatria, foi implementado, em 2004, o PRH. Trata-se de um 

mecanismo de gestão, que estabelece a redução progressiva e planejada dos leitos a partir 

dos macro-hospitais (com mais de 600 leitos) e dos hospitais de grande porte (entre 240 e 

600 leitos), procurando evitar a desassistência dos pacientes atendidos na comunidade. 

Buscou-se, com esse mecanismo, uma transição segura, ou seja, a redução do número de 

leitos com a concomitante construção de serviços de saúde mental a nível comunitário. O 

PRH definiu o limite mínimo e máximo da redução anual dos leitos para cada classe de 

hospital, bem como o aumento progressivo dos serviços comunitários, além da habilitação 

dos pacientes no PVC. Esse mecanismo também é responsável pelo repasse de verbas 

federais aos hospitais que receberam melhor avaliação pelo PNASH/Psiquiatria. Ainda 

mais importante, o PRH busca garantir que o dinheiro destinado aos hospitais psiquiátricos 

continue no campo da saúde mental, e seja direcionado para a rede de serviços 

substitutivos. Dessa forma, com a redução planejada do número de leitos estabelecida pelo 

PRH, juntamente com o fechamento de hospitais que não atenderam o mínimo de 
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qualidade definidos pelo PNASH/Psiquiatria, houve uma expansão dos serviços da rede 

extra-hospitalar (Delgado et al., 2007). 

 O Programa de Volta para Casa tem por objetivo garantir a assistência, o 

acompanhamento e a integração social de pacientes com história de longa internação 

psiquiátrica. O programa oferece um auxílio-reabilitação para os pacientes, durante um 

ano, quando estes retornam para o convívio comunitário, visando assegurar seu bem-estar 

global e autonomia. Em 2014, completaram-se 4349 beneficiários do PVC no país 

(BRASIL, 2015). Um problema enfrentado por esse programa é que muitos egressos dos 

hospitais não possuem a documentação necessária para cadastro, e nenhum contato 

familiar disponível, o que impede o recebimento do auxílio (Delgado et al., 2007). 

 Visando acolher na comunidade os pacientes que deixaram os hospitais, foi criado, 

também, o Serviço Residencial Terapêutico. São casas no espaço urbano, constituídas para 

responder às necessidades de moradia de pessoas com transtornos mentais graves egressas 

de hospitais psiquiátricos que perderam os vínculos familiares e sociais. Acolhe, também, 

moradores de rua com transtornos mentais severos, quando inseridos em projetos 

terapêuticos acompanhados nos CAPS. Além de garantir moradia para os egressos, os SRT 

pretendem auxiliá-los no processo de reintegração na comunidade. Para cada residência, há 

um cuidador responsável pelos moradores na busca de sua autonomia e inclusão social. 

Sendo parte integrante da rede de saúde mental, cada residência deve, necessariamente, ser 

referenciada a um CAPS. Em 2014, este serviço contava com 289 casas habilitadas no 

Brasil, e um total de 2.031 moradores (BRASIL, 2015). 

 Obedecendo as diretrizes do novo modelo assistencial em saúde mental brasileiro, 

em 2011 foi lançada a Portaria nº 3.088, pelo Ministério da Saúde, que instituiu a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com transtornos psiquiátricos e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Tem como principais objetivos ampliar e promover o acesso da 

população aos serviços de saúde mental, além de garantir a articulação e integração desses 

serviços no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do 

acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. O principal equipamento da RAPS 

constitui os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que passam a ser organizados nas 

seguintes modalidades: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS Ad, CAPS Ad III e CAPS i 

(BRASIL, 2011). 

 Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos 

mentais, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer atendimento 
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médico e psicológico, além de promoverem a inserção social dos pacientes por meio de 

trabalho, lazer e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Funcionam a nível 

municipal, e oferecem aos pacientes um atendimento diário, evitando internações 

desnecessárias (Delgado et al., 2007).  

 Segundo a Portaria nº 3088/2011, os CAPS I e CAPS II atendem pessoas com 

transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso 

de álcool e outras drogas de todas as faixas etárias, diferenciados pelo porte do município 

onde está sediado. O CAPS I atende municípios com população acima de 20 mil 

habitantes. O CAPS II atende municípios com população acima de 70 mil habitantes. O 

CAPS III atende apenas pessoas com transtornos mentais graves e persistentes em 

municípios com população acima de 200 mil habitantes. Proporciona serviços de atenção 

contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando 

retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental. O CAPS Ad 

atende especificamente adultos ou crianças e adolescentes, com necessidades decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas em municípios com população acima de 70 mil habitantes. 

O CAPS Ad III, além dos serviços oferecidos pelo CAPS Ad, tem funcionamento 24 horas, 

incluindo feriados e finais de semana, e possui, no máximo, doze leitos para observação e 

monitoramento dos pacientes. O CAPS i atende crianças e adolescentes com transtornos 

mentais graves e persistentes e/ou os que fazem uso de, álcool e outras drogas em 

municípios com população acima de 150 mil habitantes (BRASIL, 2011). 

 Além dos CAPS e dos SRT, compõe a rede de atenção psicossocial as Unidades 

Básicas de Saúde, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, os Consultórios de Rua, os 

Serviços de Atenção Residencial de Caráter Transitório, os Centros de Convivência e 

Cultura, as Redes de Urgência e Emergência, os Serviços Hospitalares de Referência, as 

Enfermarias Especializadas em Hospitais Gerais, além de iniciativas de Geração de 

Trabalho e Renda, Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais (BRASIL, 2011). 

 Entretanto, mesmo com a redução substancial do número de leitos psiquiátricos, 

criação de serviços substitutivos, e a organização de uma rede de atendimento 

diversificada, o Brasil ainda enfrenta problemas no cuidado das pessoas com transtornos 

psiquiátricos na comunidade. Há uma distribuição desigual de serviços de saúde mental, 

com concentração nas regiões sul e sudeste do país. A extensão territorial do país, 

juntamente com a diversidade em termos de densidade demográfica, aliado às condições 

socioeconômicas diferenciadas, influenciaram a organização e o fornecimento de serviços 

de saúde mental em cada região. Outro problema é o orçamento limitado para a saúde 
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mental. Em 2003, apenas 3,1% dos recursos destinados à saúde eram direcionados para o 

campo da saúde mental (Andreoli, 2007). Atualmente, esta situação continua precária, pois 

dados de 2011 indicam que estes recursos são de apenas 2,38% (WHO, 2011). Esse 

número é extremamente baixo quando comparado ao investimento dos países 

desenvolvidos, como os Estados Unidos (6%) e Canadá (11%) (Andreoli, 2007). 

 Segundo Andreoli (2007), no ano de 2003, a distribuição dos recursos para a saúde 

mental estava inadequada, pois dos 3,1% totais, 86% estavam sendo gastos com 

internações hospitalares, restando apenas 0,43% do total do orçamento da saúde destinados 

aos serviços comunitários de saúde mental no Brasil. Atualmente, dados mais recentes do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) e da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011) 

apontam que 67,71% dos recursos destinados à saúde mental são gastos com serviços 

comunitários, e 32,29% com internações hospitalares. Mesmo com a redução do orçamento 

da saúde destinado à saúde mental, de 3,1% em 2003, para 2,38% em 2011, o total de 

recursos da saúde destinados aos serviços comunitários subiu de 0,43% para 1,61% nesse 

mesmo período. Apesar do aumento do orçamento para os serviços comunitários, não 

houve repasse adequado de verbas com o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Na 

verdade, houve um desinvestimento de 0,72% nesse período. 

 Há, também, uma carência no atendimento em saúde mental no país, resultando em 

subdiagnóstico e subtratamento. Apenas 38% dos portadores de transtornos mentais que 

precisam de tratamento buscam atendimento. Para serviços especializados, esse número 

desce para 13%. Entre as razões da carência no atendimento, destacam-se a falta de 

conhecimento da doença por parte da população, limitações financeiras, estigma, crença de 

que a doença terá remissão espontânea ou de que os tratamentos psiquiátricos são 

ineficazes. A demora no início do tratamento, inclusive, aumenta o ônus e a incapacitação 

causada pelos transtornos psiquiátricos (Kohn et al., 2007). 

 Apesar da existência de uma rede diversificada de serviços, ocorreu um aumento do 

envolvimento das famílias no tratamento e no cuidado aos pacientes com transtornos 

psiquiátricos, decorrente da Reforma Psiquiátrica. Este maior envolvimento resultou em 

uma sobrecarga emocional advinda do estresse prolongado ocasionado pela tarefa de 

cuidar. Os transtornos psiquiátricos, portanto, tem um impacto negativo na qualidade de 

vida, tanto do paciente, quanto na família como um todo, principalmente quando os 

serviços disponíveis não são utilizados (Bandeira & Barroso, 2005; Tessler & Gamache, 

2000). 
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Sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos 

 

 O sentimento de sobrecarga atinge um grande número de famílias. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (2001), uma em cada quatro famílias possui, pelo menos, 

um membro portador de um transtorno psiquiátrico necessitando de cuidados contínuos, o 

que demostra a importância do tema em questão. O atendimento oferecido em serviços 

comunitários de saúde mental não tem sido suficiente para diminuir o ônus da família, uma 

vez que são os familiares os responsáveis por oferecer o atendimento informal aos 

pacientes na vida cotidiana (Bandeira & Barroso, 2005; Tessler & Gamache, 2000).  

 Apesar do envolvimento da família no cuidado desses pacientes, apenas nos últimos 

anos seu papel passou a ser reconhecido e valorizado. Houve uma mudança de paradigma, 

ou seja, a família, que antes era considerada culpada pela ocorrência dos transtornos 

psiquiátricos, passou a ser vista como aliada no tratamento dos pacientes, pelo menos para 

uma parte dos profissionais de saúde mental. Entretanto, os familiares cuidadores não 

receberam uma preparação adequada, e quase nunca optaram por exercer essa função. 

Além disso, não são oferecidas informações suficientes sobre a doença, o tratamento e nem 

orientações de como lidar com o paciente em casa, principalmente em situações de crise. 

Esse problema carece de solução, apesar de ser uma recomendação da OMS que os 

serviços orientem, informem e forneçam suporte às famílias (Barroso, 2014; OMS, 2001; 

Tessler & Gamache, 2000). 

 Entre os principais problemas enfrentados pelos familiares, destacam-se as 

frequentes recaídas dos pacientes, que precisam ser rehospitalizados; a dificuldade de 

adesão dos pacientes aos medicamentos, que é uma das principais causas de novas crises; a 

agressão física e verbal que os familiares sofrem eventualmente e a baixa autonomia dos 

pacientes na execução de tarefas comuns do dia-a-dia, exigindo um treino de habilidades 

de vida diária que os familiares não estão aptos a oferecer. Os familiares precisam lidar, 

também, com comportamentos sexuais inadequados dos pacientes, comportamentos 

violentos, ameaças de diversos tipos, problemas financeiros, entre outros. As tarefas, 

dificuldades e preocupações, que os familiares passaram a enfrentar no dia-a-dia no 

cuidado aos pacientes, provocam um sentimento de sobrecarga (Bandeira & Barroso, 2005; 

Tessler & Gamache, 2000). 

 Portanto, a ocorrência de um transtorno psiquiátrico em um membro da família 

pode trazer várias consequências negativas para a família como um todo e principalmente 

para o familiar cuidador. Ele precisa deixar seus desejos, necessidades e projetos em 
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segundo plano, além de ter sua vida modificada em vários aspectos, como alterações na 

rotina diária, impactos no trabalho, na saúde, no orçamento e em sua vida social. O 

conceito de sobrecarga se refere, portanto, a estes impactos negativos que o papel de 

cuidador ocasiona na vida do familiar, e envolve duas dimensões ou aspectos: sobrecarga 

objetiva e sobrecarga subjetiva (Maurin & Boyd, 1990; Tessler & Gamache, 2000). 

 A sobrecarga objetiva consiste nas consequências concretas e observáveis 

resultantes exclusivamente do papel de cuidador de um paciente psiquiátrico, como por 

exemplo: perturbações na rotina diária, assistência nas tarefas cotidianas, supervisão de 

comportamentos problemáticos, custos financeiros e interrupções na vida social e 

profissional dos cuidadores. Por outro lado, a sobrecarga subjetiva consiste na percepção 

pessoal do familiar sobre seu papel de cuidador, bem como sua reação emocional e 

sentimento de peso ou fardo frente às obrigações provenientes dessa função. Refere-se ao 

grau de incômodo sentido pelo familiar no desempenho do seu papel de cuidador, tensão 

psicológica constante, sentimentos negativos e preocupações com o paciente (Bandeira & 

Barroso, 2005; Maurin & Boyd, 1990; Tessler & Gamache, 2000). Envolve, ainda, 

sentimentos de tristeza profunda, vergonha, culpa e desamparo. A sobrecarga resulta, 

também, pelo fato do papel de cuidador ocorrer em um momento não esperado do ciclo 

familiar, no qual a expectativa era de que o paciente, sendo adulto, já tivesse desenvolvido 

uma vida independente. Há, portanto, uma quebra no ciclo familiar habitual, criando uma 

nova função não esperada, para o familiar, naquele momento. Ocorre, ainda, uma 

diminuição da reciprocidade na relação entre o paciente e os familiares, resultante do 

impacto dos sintomas dos transtornos psiquiátricos. Essa situação torna difícil a 

manutenção de sentimentos positivos em relação ao paciente, podendo levar a separações e 

rupturas familiares (Bandeira & Barroso, 2005; Tessler & Gamache, 2000). 

 Uma das principais consequências negativas da sobrecarga, consistentemente 

apontadas na literatura, é que esta pode originar transtornos psicológicos no próprio 

cuidador. Como os transtornos psiquiátricos têm uma natureza crônica, ou seja, podem 

ocorrer por toda a vida do paciente, o familiar, enquanto cuidador, está sujeito aos efeitos 

prolongados da sobrecarga, o que pode afetar sua própria saúde mental (Bandeira & 

Barroso, 2005; Loukissa, 1995; Martens & Addington, 2001; McGilloway, Donnelly, & 

Mays, 1997; Rose, 1996). Entre os transtornos psiquiátricos mais comuns a que os 

cuidadores estão susceptíveis, destaca-se a ansiedade e a depressão, que consequentemente 

diminuem sua qualidade de vida. Como resultado, o próprio tratamento do paciente e a 

prestação de cuidados cotidianos são afetados, pois aumenta-se a frequência das situações 
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de conflito e diminui-se a tolerância por parte dos familiares cuidadores. Entretanto, a 

sobrecarga percebida pelos familiares pode ser reduzida por fatores considerados 

mediadores, como a capacidade de enfrentamento e o suporte social que o familiar recebe 

(Bandeira & Barroso, 2005). Os fatores mediadores fazem parte do modelo teórico da 

sobrecarga, proposto por Maurin e Boyd (1990), que será descrito a seguir. 

 

Modelo teórico da sobrecarga 

 

 Maurin e Boyd (1990) propuseram um modelo teórico para explicar a sobrecarga 

familiar. Como pode ser observado nesse modelo (Figura 1), a sobrecarga subjetiva resulta 

da interação de três níveis de variáveis: as variáveis antecedentes, a sobrecarga objetiva e 

os fatores mediadores. 

 

 

Figura 1 – Modelo teórico da sobrecarga de Maurin e Boyd (1990), que relaciona o transtorno 

psiquiátrico e a experiência de sobrecarga do familiar cuidador. 

 

 De acordo com esse modelo, as variáveis antecedentes são aquelas que dizem 

respeito ao transtorno psiquiátrico e a estrutura de vida familiar, envolvendo: o tipo de 

diagnóstico, o nível de autonomia do paciente, a sintomatologia, os comportamentos 

problemáticos apresentados, o tipo de residência, a renda familiar e as características do 

tratamento que recebe. Essas variáveis interferem diretamente no grau da sobrecarga 

objetiva do cuidador, uma vez que influenciam a frequência de cuidados que ele precisa 

realizar para desempenhar seu papel (Maurin e Boyd, 1990). 
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 As variáveis antecedentes, juntamente com o grau da sobrecarga objetiva, podem 

determinar o grau de sobrecarga subjetiva percebida pelos familiares. Entretanto, de acordo 

com o modelo teórico apresentado, a sobrecarga subjetiva do familiar pode ser modulada 

por fatores mediadores, que geram a diminuição ou o aumento do grau da sobrecarga 

subjetiva. Entre os principais fatores mediadores já estudados, destacam-se: a qualidade do 

relacionamento com o paciente, as estratégias de enfrentamento utilizadas, o suporte social 

recebido, o status socioeconômico e outros eventos da vida familiar (Maurin & Boyd, 

1990). Nesse sentido, alguns autores apontam que o conceito de resiliência poderia ser 

incluído no modelo teórico da sobrecarga dos familiares. O grau de resiliência do familiar 

constituiria, também, um fator modulador da sobrecarga subjetiva, diminuindo sua 

intensidade, mas os estudos nessa área ainda são escassos (Chappell & Dujela, 2008; 

Grotberg, 2005; Saunders, 2003). Chan (2011), ao pesquisar a sobrecarga de familiares 

cuidadores, sugere que sejam desenvolvidas pesquisas sobre a relação entre sobrecarga e 

resiliência, por ser um campo pouco estudado, mas com possíveis impactos positivos na 

qualidade de vida dos cuidadores. A resiliência, como possível fator modulador da 

sobrecarga subjetiva percebida pelos familiares cuidadores, é o tema central dessa proposta 

de investigação, a ser desenvolvido posteriormente com mais detalhes. 

 

Fatores associados à sobrecarga 

 

 Vários estudos vêm sendo realizados, tanto a nível nacional quanto internacional, 

com o objetivo de investigar a sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes com 

transtornos psiquiátricos. Para identificar os fatores associados à sobrecarga, foi feita uma 

busca nos indexadores de periódicos científicos, por artigos de revisão de literatura 

relativos à sobrecarga nessa população específica. Foram encontradas dez revisões de 

literatura que analisaram os principais fatores associados a essa sobrecarga. Quatro destas 

revisões foram feitas no contexto internacional, realizadas por Maurin e Boyd (1990), 

Loukissa (1995), Rose (1996) e Pratima, Bhatia e Jena (2011). Seis revisões foram feitas 

em contexto nacional, realizadas por Bandeira e Barroso (2005), Cardoso, Vieira, Ricci e 

Mazza (2012), Hansen, Vedana, Miasso, Donato e Zanetti (2014), Eloia, Oliveira, Eloia, 

Lomeo e Parente (2014), Demarco, Nunes, Jardim, Coimbra e Kantorski (2014), Demarco, 

Jardim e Kantorski (2015). 

 Os principais resultados encontrados nessas pesquisas, referentes aos fatores que 

estão diretamente relacionados à sobrecarga foram: os comportamentos problemáticos 
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apresentados pelos pacientes; a gravidade da sintomatologia; o impacto social que o 

transtorno psiquiátrico do paciente ocasionou na vida do familiar cuidador; o impacto 

financeiro; a falta de suporte social; a maior idade; a baixa autonomia do paciente e o 

estigma social sofrido decorrente da ocorrência do transtorno psiquiátrico no âmbito 

familiar. Outros fatores considerados relevantes, mas que não apareceram em todas as 

revisões consultadas, foram: possuir crianças morando na mesma casa; o número de 

hospitalizações do paciente; a duração da doença; a falta de informações sobre a doença; 

ser do sexo feminino; o nível educacional do familiar; a satisfação com o apoio recebido 

dos profissionais de saúde; alterações na rotina diária e a adesão do paciente ao 

medicamento. 

 Entretanto, mesmo havendo um consenso nas pesquisas quanto a alguns fatores 

associados à sobrecarga dos familiares cuidadores, Bandeira e Barroso (2005) destacam 

alguns pontos contraditórios, bem como áreas nas quais há uma carência de estudos, e que 

ainda necessitam serem mais investigados em relação à sobrecarga. Por exemplo, foram 

citadas: a influência do tipo de diagnóstico sobre o grau de sobrecarga percebida pelos 

familiares; a carência de estudos comparativos com irmãos ou irmãs dos pacientes; a 

ausência de estudos longitudinais, que permitiriam identificar o efeito das fases da doença 

sobre a sobrecarga e a carência de estudos envolvendo a influência de características 

pessoais do familiar. Avaliar a relação entre o nível de resiliência e o grau de sobrecarga 

dos familiares cuidadores, objetivo deste trabalho, insere-se nesta última temática. 

Bandeira e Barroso (2005) apontam, ainda, que há clara necessidade de se desenvolverem 

mais pesquisas envolvendo a sobrecarga dos familiares cuidadores, visando determinar a 

importância relativa dos diversos fatores associados com uma maior ou menor sobrecarga, 

além da necessidade de se esclarecer pontos contraditórios encontrados nas pesquisas 

realizadas. A obtenção e análise desses dados podem contribuir para a elaboração de 

possíveis intervenções com os familiares, o que poderia influenciar diretamente o impacto 

do transtorno psiquiátrico na saúde física e mental desses familiares.  

 

Resiliência 

 

 A maioria das pesquisas com cuidadores de pacientes psiquiátricos teve como foco 

os aspectos negativos da experiência das famílias, destacando-se, entre estes, estudos sobre 

sobrecarga, depressão e ansiedade (Tessler & Gamache, 2000). Entretanto, poucos estudos 

têm investigado os fatores que podem modular o grau de sobrecarga, como o suporte 
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social, o uso de estratégias efetivas de enfrentamento e o grau de resiliência do cuidador 

(Chappell & Dujela, 2008; Grotberg, 2005; Saunders, 2003).  

 O conceito de resiliência insere-se no campo de investigação da Psicologia Positiva, 

movimento que busca compreender os aspectos saudáveis dos seres humanos, em oposição 

à ênfase da psicologia tradicional, cujo foco são os aspectos psicopatológicos (Paludo & 

Koller, 2006; Yunes, 2006). As pesquisas sobre resiliência não adotam o modelo baseado 

nas necessidades e na doença, e sim o modelo de prevenção e promoção da saúde, baseado 

nas potencialidades e recursos que o ser humano tem em si mesmo e ao seu redor (Infante, 

2005). 

 O termo resiliência tem como origem histórica seu uso nas áreas da física e 

engenharia. Foi originalmente atribuído por Thomas Young, em 1807, a materiais 

altamente resistentes, capazes de absorver energia sem sofrer deformações permanentes, 

após receber algum tipo de tensão (Paludo & Koller, 2006; Poletto & Koller, 2006; Yunes, 

2006). Na área da psicologia, o estudo da resiliência é recente, com as primeiras pesquisas 

datando dos anos 1970, tendo recebido várias definições durante esse período (Infante, 

2005; Yunes, 2006). Para Infante (2005), a definição que melhor representa o conceito é a 

de Luthar, Cicchetti e Becker (2000), que consideram a resiliência como um processo 

dinâmico, do qual resulta a adaptação positiva da pessoa em contextos de adversidade e 

riscos significativos. É importante frisar o caráter dinâmico da resiliência, pois esta nunca 

deve ser entendida como um atributo estático do indivíduo, ou seja, se as circunstâncias 

mudam a resiliência se altera. No presente trabalho, pode-se entender a resiliência como a 

capacidade do familiar de fazer frente aos estressores derivados do seu papel de cuidador 

de um paciente psiquiátrico, sem que sua saúde física e psicológica seja gravemente 

comprometida e nem seu funcionamento habitual alterado. A resiliência estaria integrada, 

portanto, a várias capacidades específicas, responsáveis pela adequada adaptação da pessoa 

ao ambiente (Fernández-Lansac, López, Cáceres, & Rodríguez-Poyo, 2012; Zauszniewski, 

Bekhet, & Suresky, 2015). 

 Essa definição de resiliência implica, necessariamente, a compreensão da interação 

do indivíduo com seu ambiente, em relação aos fatores de risco, proteção e a consequente 

adaptação positiva ou negativa. Os fatores de risco estão relacionados aos eventos 

negativos da vida que, quando presentes no ambiente do indivíduo e, de acordo com sua 

intensidade, severidade, duração ou frequência, aumentam a probabilidade deste 

desenvolver problemas de saúde física e psicológica (Poletto & Koller, 2006). Na presente 

pesquisa, considera-se como fator de risco a ocorrência de um transtorno psiquiátrico na 
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família e o papel de cuidador que o familiar passa a desempenhar com esse paciente em 

casa, conforme Zauszniewski et al. (2015). Por outro lado, os fatores de proteção são os 

componentes ou características que modificam, melhoram, alteram ou intermediam o curso 

das respostas dos indivíduos frente aos riscos envolvidos, permitindo uma adaptação 

positiva. Os fatores de proteção não anulam os efeitos experimentados pela situação, mas 

modificam a maneira como os sujeitos enfrentam essas situações adversas em suas vidas 

(Poletto & Koller, 2006). A adaptação positiva, por sua vez, é o que permite identificar se 

houve ou não um processo de resiliência associado à interação do indivíduo com o 

ambiente na situação de adversidade. Essa adaptação pode ser considerada positiva quando 

não houver sinais de desajuste por parte do indivíduo (Infante, 2005). Entre os indicadores 

de adaptação positiva, identificados na literatura, destacam-se: bem-estar psicológico, 

adaptação e funcionamento familiar, satisfação com a vida, qualidade de vida e sobrecarga. 

No contexto da presente pesquisa, um menor grau de sobrecarga seria um indicador de 

adaptação positiva à situação de adversidade vivenciada pelo familiar (Zauszniewski et al., 

2015). 

 No campo empírico, as primeiras pesquisas sobre resiliência estavam relacionadas 

ao processo de desenvolvimento envolvendo crianças e adolescentes e só mais 

recentemente presenciou-se o interesse dos estudos a respeito desse construto em adultos e 

famílias (Zauszniewski et al., 2010). Por exemplo, pode-se citar alguns estudos recentes 

relacionando o construto da resiliência com: abuso sexual (Junqueira & Deslandes, 2003), 

espiritualidade (Jaramillo-Vélez, Ospina-Muñoz, Cabarcas-Iglesias, & Humphereys, 

2005), transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (Regalla, Guilherme, & Serra-

Pinheiro, 2007), criatividade (Oliveira & Nakano, 2011), qualidade de vida (Jain & Singh, 

2014), educação (Howard & Johnson, 2004) e trabalho (Ribeiro, Mattos, Antonelli, Canêo, 

& Goulart, 2011).  

 Apesar do aumento do interesse pelo estudo da resiliência nos últimos anos, no 

campo da psicologia, tem havido também um crescente questionamento em torno das 

medidas relativas a esse construto. Na literatura, a resiliência vem sendo avaliada de 

diversas maneiras, incluindo: escores de testes e medidas de desempenho; questionários 

que avaliam personalidade ou temperamento; entrevistas com o indivíduo; análise de 

histórias de vida; entrevistas com pessoas que convivem com o indivíduo avaliado; 

redações autobiográficas escritas pelos participantes; escalas que medem construtos 

relacionados à resiliência e, mais recentemente, por meio de escalas de medida específicas 

de resiliência (Reppold, Mayer, Almeida, & Hutz, 2012). Lopes e Martins (2011) 
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ressaltam, nesse sentido, que ainda não há na literatura consenso sobre a melhor maneira 

de se avaliar esse construto, evidenciando, portanto, a necessidade do desenvolvimento de 

instrumentos de medida apropriados para pesquisas, em termos de validade e 

fidedignidade. 

 Nesse sentido, foram identificados, na literatura, os seguintes instrumentos de 

medida para avaliar a resiliência: Baruth Protective Factors Inventory (Baruth & Carroll, 

2002); Brief-Resilient Coping Scale (Sinclair & Wallston, 2004); Adolescent Resilience 

Scale (Oshio, Kaneko, Nagamine, & Nakaya, 2003); Connor-Davidson Resilience Scale 

(Connor & Davidson, 2003); Resilience Scale for Adults (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge, & 

Martinussen, 2003); Resilience Scale (Wagnild & Young, 1993) e Resilience Factors Scale 

(Takviriyanun, 2008). Entre esses instrumentos, apenas a Resilience Scale e a Connor-

Davidson Resilience Scale foram adaptadas e validadas para o contexto o brasileiro (Lopes 

& Martins, 2011). Entretanto, a Resilience Scale foi validada apenas para uma amostra de 

crianças e adolescentes, sendo inapropriada para o uso na presente pesquisa. Optou-se, 

portanto, para a avaliação da resiliência, a Escala de Resiliência de Connor-Davidson para 

Brasileiros (RISC-10-Br), descrita em detalhes na seção “Instrumentos de Medida”. 

 

Avaliação de serviços de saúde mental 

 

 A avaliação da sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos se 

insere dentro da área de avaliação de serviços de saúde mental, pois serviços de melhor 

qualidade deveriam produzir diminuição da sintomatologia dos pacientes, bem como 

auxiliá-los em seu processo de reinserção social, reduzindo, consequentemente, o impacto 

do transtorno psiquiátrico na vida desses familiares. Espera-se, portanto, que a melhora dos 

pacientes em função do tratamento recebido nos serviços resultem em uma diminuição da 

sobrecarga percebida pelos familiares cuidadores. Um menor grau de sobrecarga dos 

familiares constitui-se, portanto, um indicador da qualidade dos serviços. Além disso, 

dentre as atribuições esperadas dos serviços comunitários de saúde mental, incluem-se as 

intervenções junto aos familiares com o objetivo de orientação e apoio para o papel de 

cuidador, o que diminuiria também a sua sobrecarga (Tessler & Gamache, 2000). 

 A avaliação dos serviços de saúde mental e seu monitoramento contínuo constituem 

uma das dez recomendações da OMS para a saúde mental no mundo. A avaliação do 

impacto dos serviços comunitários na saúde e na vida de seus usuários, ou seja, pacientes e 

familiares, tornou-se importante, devido às mudanças que ocorreram após a 
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desinstitucionalização psiquiátrica. O atendimento aos pacientes com transtornos 

psiquiátricos, que passou a ser feito prioritariamente em serviços comunitários, ampliou os 

objetivos do tratamento, tornando necessária sua avaliação constante (Bandeira, 2014; 

Küstner, González, & García, 2002; OMS, 2001). 

 A avaliação, segundo Contandriopoulos, Champagne, Denis e Pineault (1997), é 

definida como o julgamento de valor acerca de uma intervenção, tratamento ou serviço, 

que tem como objetivo principal auxiliar no processo de tomada de decisão. Para estes 

autores, existem dois tipos de avaliação de serviços: a avaliação normativa e a pesquisa 

avaliativa. A avaliação normativa enfoca a adequação dos serviços de saúde a critérios e 

normas estabelecidos por um órgão regulador. A pesquisa avaliativa, adotada no presente 

trabalho, utiliza procedimentos científicos para produzir informações sobre a qualidade dos 

serviços e seu impacto para os diversos agentes envolvidos (pacientes, familiares, 

profissionais, e a comunidade em geral), além de fornecer subsídio aos gestores dos 

serviços quanto à tomada de decisões (Bandeira, 2014; Contandriopoulos et al., 1997). Os 

objetivos da avaliação incluem o auxílio no planejamento de uma intervenção; o 

fornecimento de informações para melhorar uma intervenção em andamento; determinar os 

efeitos de uma intervenção e contribuir para o progresso dos conhecimentos em 

determinada área (Contandriopoulos et al., 1997). 

 Antes do início da reforma psiquiátrica, a avaliação dos serviços de saúde mental se 

limitava a avaliar o impacto do tratamento na sintomatologia dos pacientes, medida em 

termos de diminuição da severidade da doença e do número e duração das internações. 

Entretanto, estes indicadores se mostraram insuficientes para avaliar os serviços 

comunitários de saúde mental (Bandeira, 2014; Küstner et al., 2002). 

 Atualmente, o processo de avaliação de serviços de saúde mental foi adaptado da 

proposta feita por Donabedian (2005) para avaliação dos serviços de saúde em geral. Essa 

abordagem avaliativa envolve a tríade estrutura-processo-resultado, que busca cobrir toda a 

amplitude dos atributos da qualidade dos serviços. Segundo Donabedian (1990), a 

qualidade dos serviços deve ser avaliada levando-se em conta sete aspectos ou pilares: 

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

disso, a qualidade deve ser avaliada em relação a três perspectivas interligadas, no que se 

refere às suas expectativas e valores: pelos profissionais, usuários e sociedade em geral, 

aqui incluídos os familiares (Donabedian, 1990). Portanto, ao se realizar uma pesquisa 

avaliativa, é necessário que se especifique qual aspecto da qualidade dos serviços está 
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sendo avaliada e, principalmente, sob qual perspectiva e quem será o beneficiário 

(Akerman & Nadanovsky, 1992). 

 Dentro da proposta de Donabedian (2005), a avaliação da estrutura, também 

denominada nível de recursos, se refere de maneira geral às condições de funcionamento 

do serviço. Inclui os recursos humanos, físicos, financeiros e as políticas de saúde. A 

avaliação do processo se refere a todas as atividades terapêuticas, de diagnóstico e de 

prevenção de um serviço de saúde mental. Inclui também a dinâmica de funcionamento do 

serviço, o fluxo de pacientes, os padrões de utilização e a integração e coordenação dos 

dispositivos de atenção. A avaliação ao nível dos resultados se refere às mudanças 

psicopatológicas, reinserção social, autonomia e qualidade de vida dos pacientes, assim 

como sua satisfação com os serviços (Küstner et al., 2002). A avaliação dos resultados 

deve incluir, também, os custos não monetários do tratamento, ou seja, deve incluir o 

estudo dos efeitos indiretos do tratamento em relação aos pacientes, profissionais, 

familiares e à comunidade em geral (Bandeira, 2014). 

 Devido à complexidade do processo de avaliação, recomenda-se que esta inclua as 

diferentes dimensões dos resultados, com o uso de medidas diversificadas, e não apenas 

medidas objetivas de sintomatologia ou frequência de uso dos serviços, como em épocas 

anteriores. Sugere-se, também, incluir medidas mais amplas, como bem-estar psicológico, 

grau de autonomia dos pacientes, qualidade de vida, satisfação com os serviços, grau de 

sobrecarga dos familiares cuidadores, entre outros. Como a reinserção social dos pacientes 

é o objetivo primordial do tratamento oferecido nos serviços comunitários, estas variáveis 

tornam-se uma fonte importante de informações na avaliação dos resultados. Essas 

medidas diversificadas e amplas são especialmente importantes, pois os diferentes atores 

interessados na avaliação dos resultados, como profissionais, usuários e familiares, 

possuem necessidades diversificadas e a avaliação dos resultados deve atender a todos. 

Outra recomendação é que sejam avaliadas as diversas variáveis sociodemográficas e 

clínicas dos pacientes e familiares, pois isto possibilitaria obter uma maior compreensão 

dos resultados do tratamento, em relação aos fatores que podem determinar diferenças 

significativas entre subgrupos de sujeitos (Bandeira, 2014). 

 O tipo de pesquisa avaliativa mais frequentemente utilizada na avaliação da 

qualidade dos serviços de saúde mental consiste na análise dos efeitos. Esta análise visa 

avaliar os resultados do tratamento sobre o estado de saúde e a qualidade de vida dos 

pacientes, bem como o impacto dos transtornos na saúde mental de seus familiares, 

considerado um dos custos não-monetários da doença (Bandeira, 2014; Contandriopoulos 
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et al., 1997). Há, ainda, poucos estudos relacionados à inclusão dos familiares dos 

pacientes na avaliação dos serviços, mas, incluir esta perspectiva é de vital importância, 

devido ao seu papel desempenhado como cuidadores desses pacientes (OMS, 2001). Como 

os familiares acompanham diariamente os pacientes, estes podem perceber mudanças sutis 

não detectadas por outros tipos de avaliação em seu tratamento (Bandeira, 2014). 

 Nesse contexto, o presente estudo visa avaliar a sobrecarga de familiares cuidadores 

de pacientes psiquiátricos e sua relação com a resiliência, tendo em vista a sua importância 

na avaliação dos serviços de saúde mental e a carência de estudos nessa temática. Em 

seguida, serão apresentados os únicos estudos que foram encontrados na literatura, que 

abordaram a avaliação da sobrecarga e a influência do efeito modulador da resiliência, 

entre cuidadores de pacientes psiquiátricos. 

 

Estudos sobre a relação entre resiliência e sobrecarga 

 

 Conforme mencionado na introdução deste projeto, foram encontradas apenas duas 

pesquisas que analisaram a relação entre resiliência e sobrecarga de familiares cuidadores 

de pacientes psiquiátricos, sendo ambas realizadas na América do Norte (Zauszniewski et 

al., 2009; Enns et al., 1999). Segue uma breve descrição destes estudos. 

 O estudo de Zauszniewski et al. (2009) teve como objetivo examinar os efeitos 

mediadores da resiliência sobre a sobrecarga percebida pelos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos. A amostra foi composta por 60 mulheres cuidadoras, com idade 

entre 23 e 65 anos. Os diagnósticos principais dos pacientes foram esquizofrenia (45%), 

transtorno bipolar (45%) e depressão maior (8%). O instrumento utilizado para mensurar a 

sobrecarga foi a Overall Caregiver Burden Scale (27 itens) e, para avaliar a resiliência, 

foram utilizadas as escalas Sense of Coherence Scale (SOC-13) em conjunto com a Self-

Control Schedule (SCS). Os resultados obtidos indicaram uma correlação significativa 

negativa entre a sobrecarga percebida e a resiliência, ou seja, os cuidadores que 

apresentaram um maior grau de resiliência se sentiam menos sobrecarregados. 

 Enns et al. (1999), utilizando uma amostra de 111 familiares, incluindo pais (47), 

irmãos (22), cônjuges (24) e filhos (13) cuidadores de pacientes psiquiátricos, avaliaram a 

relação entre sobrecarga e resiliência nessa população, além de outras variáveis, como 

adaptação, recursos e percepção familiar. A sobrecarga foi mensurada pelo Family 

Inventory of Life Events (FILE) e a resiliência avaliada pelo Double ABCX Model of 

Adjustment and Adaptation. Os resultados obtidos indicaram uma correlação significativa 
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negativa entre resiliência e sobrecarga, ou seja, os níveis mais altos de resiliência dos 

familiares estavam associados a um menor grau de sobrecarga. 

 Como apontado anteriormente, estes dois estudos apresentaram alguns problemas 

metodológicos. O estudo de Zauszniewski et al. (2009) fez uso de escalas não específicas 

para medir a resiliência, e o estudo de Enns et al. (1999) utilizou escalas não específicas 

tanto para resiliência quanto para sobrecarga, o que dificulta a análise, interpretação e 

comparação dos resultados. Outro problema, encontrado na pesquisa de Enns et al. (1999), 

está relacionado com os resultados obtidos, que podem estar comprometidos, pois a coleta 

de dados foi feita apenas com familiares de pacientes internados, ocasião na qual os 

cuidadores poderiam estar experimentando um alívio devido à diminuição dos cuidados 

oferecidos, que pode ter afetado a avaliação da sobrecarga e da resiliência. 

 Apesar de apenas dois estudos terem avaliado a resiliência com amostras de 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, alguns pesquisadores investigaram esse 

construto com familiares cuidadores de pessoas com outros tipos de transtornos, tais como:  

autismo (Bekhet, Johnson, & Zauszniewski, 2012), demência (Gaugler, Kane, & 

Newcomer, 2007) e vítimas de traumatismo craniano (Simpson & Jones, 2013). Os 

resultados dessas pesquisas indicaram, também, uma relação inversa entre resiliência e 

sobrecarga entre os familiares cuidadores, ou seja, quanto maior o nível de resiliência, 

menor o grau de sobrecarga percebida pelo familiar cuidador. Portanto, independentemente 

do tipo de diagnóstico do paciente, reforçar a resiliência dos familiares cuidadores pode 

contribuir para diminuir a sobrecarga percebida e, como consequência, possibilitar que 

sejam oferecidos melhores cuidados aos pacientes, propiciando uma melhor qualidade de 

vida tanto para o paciente quanto para o cuidador (Zauszniewski et al., 2015).  

 Conforme a busca realizada nos indexadores de periódicos científicos, ainda são 

poucos os estudos que avaliaram a resiliência de familiares cuidadores, tanto na literatura 

internacional quanto nacional. São, ainda, mais escassos os estudos com familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos que relacionaram a resiliência com a sobrecarga 

nessa população específica, e até o momento não foram encontradas pesquisas com essa 

temática em contexto nacional. Apesar de terem sido encontrados apenas dois estudos 

nessa área, esses estudos possuem lacunas metodológicas, destacadas acima, que 

demandam que novas pesquisas sejam desenvolvidas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi investigar a relação entre o nível de resiliência e 

o grau de sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos atendidos pelo 

Núcleo de Saúde Mental de São João del-Rei e pelos Centros de Atenção Psicossocial de 

São João del-Rei e Lavras. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Avaliar os níveis de resiliência dos familiares cuidadores. 

2. Avaliar o grau de sobrecarga objetiva e subjetiva desses familiares. 

3. Avaliar a correlação entre os níveis de resiliência e de sobrecarga dos familiares. 

4. Identificar os fatores associados à sobrecarga e a importância relativa da resiliência 

comparativamente às variáveis sociodemográficas e de condições de vida dos 

pacientes e familiares, assim como às variáveis clínicas dos pacientes. 

 

HIPÓTESE 

 

 A hipótese do presente trabalho foi de que níveis mais elevados de resiliência dos 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos estariam relacionados a um menor grau de 

sobrecarga subjetiva. 

 Variável Independente (VI): nível de resiliência do familiar. 

 Variável Dependente (VD): grau de sobrecarga do familiar. 

 

MÉTODO 

 

Delineamento 

 

 O presente estudo consistiu em uma Pesquisa de Levantamento. Foi utilizado o 

delineamento mais simples deste tipo de pesquisa, que visa descrever a distribuição de 
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características de uma população-alvo e a relação entre elas. Neste tipo de pesquisa, o 

pesquisador deve se preocupar em verificar se a amostra é representativa da população-

alvo para a qual se deseja generalizar os resultados ou utilizar toda a população-alvo, bem 

como garantir que os instrumentos de medida e os procedimentos de coleta de dados são 

adequados e padronizados (Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1987). No presente estudo, as 

variáveis descritas foram os níveis de resiliência e o grau de sobrecarga dos familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos, além das variáveis sociodemográficas e de 

condições de vida dos familiares e pacientes, e as variáveis clínicas dos pacientes. 

 Este estudo consiste, ainda, em uma pesquisa do tipo Correlacional, que tem como 

objetivo investigar a relação entre variáveis naturais, sem a sua manipulação, como 

ocorreria em uma Pesquisa Experimental (Contandriopoulos, Champagne, Pontvin, Denis, 

& Boyle, 1994; Selltiz et al., 1987). No presente estudo, foi avaliada a correlação entre o 

nível de resiliência e o grau de sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos, assim como a importância relativa da resiliência, comparativamente a outras 

variáveis, como preditora do grau de sobrecarga. 

 Para a comparação dos grupos naturais, formados a partir das variáveis 

sociodemográficas, clínicas e de condições de vida dos sujeitos, foi utilizado, também, o 

delineamento de Comparação com Grupo Estático, que constitui um dos delineamentos 

utilizados nas Pesquisas de Levantamento (Selltiz et al., 1987). Nesse delineamento, não há 

distribuição aleatória dos sujeitos aos grupos, sendo estes constituídos naturalmente a partir 

da variável analisada, como por exemplo, tipo de diagnóstico, estado civil, sexo, renda, etc. 

 Este estudo pode ser classificado, ainda, como uma Pesquisa Avaliativa, do tipo 

Somativa, em que são avaliados os efeitos, resultados ou impactos de um serviço ou 

programa (Contandriopoulos et al., 1994; Selltiz et al., 1987). Nesta avaliação, incluem-se 

os custos não-monetários do serviço oferecido, como o grau de sobrecarga dos familiares 

cuidadores, objeto do presente estudo. A sobrecarga constitui uma medida de resultado de 

um serviço de saúde mental, visto que um menor grau de sobrecarga dos familiares tem 

sido considerado um dos indicadores da qualidade desses serviços. 

 

Descrição do local da pesquisa 

 

 Este estudo foi realizado em três serviços de saúde mental, localizados em dois 

municípios de porte médio de Minas Gerais. A pesquisa ocorreu no Núcleo de Saúde 
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Mental e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do tipo I, ambos em São João del Rei, 

e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do tipo II, da cidade de Lavras. 

 O Núcleo de Saúde Mental de São João del-Rei foi um serviço público municipal, 

que iniciou seu funcionamento em 2004, mas foi fechado no início de 2016, após ter sido 

realizada a coleta de dados da presente pesquisa. Atendia a pacientes com transtornos 

psiquiátricos graves e persistentes da cidade e de 13 municípios vizinhos, com 

funcionamento de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 18 horas. Por mês, atendia 

aproximadamente 100 pessoas, entre adultos e crianças com transtornos psiquiátricos, bem 

como usuários de álcool e drogas. Esses pacientes encontravam-se estabilizados, e foram 

encaminhados pelo CAPS de São João del-Rei. O Núcleo de Saúde Mental tinha como 

objetivo garantir tratamento ambulatorial, gratuito, aos pacientes psiquiátricos, oferecendo 

atendimento médico e psicoterápico individual. O quadro de funcionários era formado por 

dois psiquiatras, três psicólogos, dois neurologistas, dois auxiliares administrativos e um 

auxiliar de serviços gerais. 

 O Centro de Atenção Psicossocial de São João del-Rei é do tipo I, em 

funcionamento desde 2004 e atende pacientes da cidade de São João del-Rei e de outros 13 

municípios vizinhos. Atende pacientes adultos, com diagnósticos de transtornos 

psiquiátricos graves e persistentes, além de usuários de álcool e drogas. São pacientes que 

necessitam de atendimento frequente. Quando esses pacientes apresentavam uma 

estabilização de seu quadro clínico, eles eram encaminhados para o Núcleo de Saúde 

Mental da cidade. Atualmente, os pacientes do antigo Núcleo de Saúde Mental voltaram a 

ser atendidos pelo CAPS. O CAPS Del-Rei oferece oficinas terapêuticas para os pacientes 

e familiares cuidadores por meio de uma equipe multidisciplinar, constituída por um 

coordenador, um médico psiquiatra, um médico clínico, duas psicólogas, um dentista, uma 

assistente social, uma terapeuta ocupacional, uma enfermeira, um farmacêutico, duas 

auxiliares de enfermagem, duas técnicas em enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais, 

uma auxiliar administrativa, dois profissionais de cozinha, dois motoristas e dois vigias. 

Conta, ainda, com estagiários dos cursos de Educação Física e de Psicologia da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e voluntários da comunidade. Funciona 

de segunda a sexta-feira, de sete às 17 horas. 

 O Centro de Atenção Psicossocial de Lavras é do tipo II, em funcionamento desde 

2004. Oferece atendimento de permanência-dia e ambulatorial para adultos com 

diagnósticos de transtorno psiquiátrico, bem como usuários de álcool e drogas da região de 

cobertura fora da sede de Lavras. Os usuários de álcool e drogas de Lavras são atendidos 
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em outro serviço em funcionamento na cidade, o CAPS-ad. O CAPS de Lavras atende 

também crianças, apenas em regime ambulatorial. Funciona de segunda à sexta, de 8 às 18 

horas. Este serviço não possui leitos psiquiátricos, apenas camas para descanso dos 

pacientes, caso não se sintam bem. Atende em média, por dia, 60 pacientes em caráter de 

permanência dia, e 30 em regime ambulatorial. Por mês, são atendidos em torno de 100 

pacientes-dia, e 600 pacientes ambulatoriais. Atualmente, atende pessoas da cidade Lavras 

e mais sete municípios vizinhos, com uma cobertura de 200 mil habitantes. O CAPS de 

Lavras atende emergências, mas não realiza internações, ou seja, não é porta de entrada 

para as internações. Quando é necessária uma internação, o CAPS encaminha o pedido 

para o SUSFACIL e, havendo disponibilidade de vagas, é feita a internação. Sua equipe é 

formada por 27 funcionários, que incluem: dois psiquiatras, um médico clínico, dois 

enfermeiros, quatro psicólogos, uma nutricionista, um farmacêutico, três técnicos de 

enfermagem, cinco auxiliares de enfermagem, um terapeuta ocupacional, um agente 

administrativo, duas cozinheiras, três auxiliares de serviços gerais, um porteiro/segurança. 

O serviço realiza consultas individuais com psicólogos, psiquiatras, nutricionista, além de 

atividades de grupos, oficinas de artesanato, pintura. Oferece também reuniões bimestrais 

com os familiares dos pacientes, e organiza eventos para os pacientes em datas 

comemorativas, além de comemorar anualmente a semana da luta antimanicomial. 

 

População-alvo 

 

 A população-alvo deste estudo foi constituída pelos familiares cuidadores de 

pacientes psiquiátricos atendidos pelos três serviços descritos anteriormente. Os familiares 

cuidavam de pacientes que apresentavam diagnósticos de um transtorno psiquiátrico grave 

e persistente, dentre as categorias F20 a F29 (esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 

transtornos delirantes) e F30 a F39 (transtornos do humor ou afetivos), segundo os critérios 

da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - 

CID-10 (OMS, 1998). Essas informações foram obtidas através da análise dos prontuários 

dos serviços. 

 Para se obter maior homogeneidade da população-alvo, diminuindo a interferência 

de variáveis espúrias na interpretação dos resultados, além do diagnóstico do paciente, 

foram adotados os seguintes critérios de inclusão e exclusão: familiares de ambos os sexos, 

acima de 18 anos, que residiam com os pacientes e eram seus principais cuidadores, 

segundo indicação dos profissionais dos serviços. Além disso, os principais cuidadores 
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deveriam estar cuidando do paciente há, pelo menos, um ano. Seriam excluídos os 

familiares que apresentassem dificuldades em compreender as questões dos instrumentos 

de medida, por meio de análise feita pelo entrevistador por meio da Técnica de Sondagem 

(Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993). Essa técnica consistiu em solicitar ao familiar 

que justificasse sua resposta a cada um dos itens da escala, indicando se ele estava 

compreendendo corretamente a questão. Seriam excluídos, também, os familiares que 

apresentassem algum transtorno psiquiátrico, conforme informação do serviço. Além disso, 

seriam excluídos aqueles cujos pacientes estivessem internados no momento da entrevista 

ou no período de 30 dias anteriores à coleta de dados, visto que as questões da escala se 

referiam a esse período. Contudo, nenhum dos familiares convidados a participar da 

pesquisa foi excluído, uma vez que não se enquadraram em nenhum desses critérios de 

exclusão. 

 

Amostra 

 

 Inicialmente, para a seleção dos familiares a serem entrevistados, estava prevista a 

utilização de uma amostra probabilística, do tipo aleatória simples. Entretanto, após 

contato com os serviços de saúde mental descritos anteriormente, constatou-se que estes 

atendiam um número relativamente baixo de pacientes com os diagnósticos exigidos nos 

critérios de inclusão da pesquisa. Dessa forma, optou-se por não utilizar uma amostra, mas 

sim toda a população-alvo de familiares cuidadores. Além disso, pelo cálculo estatístico 

realizado para definir o tamanho da amostra, era necessário entrevistar 71 sujeitos, para ter 

um poder de amostra adequado (90%). O número final de familiares entrevistados foi 

superior a esse valor, constituído por 76 familiares. 

 A amostra deste estudo foi, portanto, do tipo não probabilística, do subtipo de 

voluntários, isto é, formada por participantes que puderam ser contatados pelo pesquisador 

e que se dispuseram a participar das entrevistas (Selltiz et al., 1987). Assim, todos os 

familiares, que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, foram entrevistados no 

presente trabalho. Segundo Selltiz et al. (1987), esse tipo de amostra pode ser utilizado em 

pesquisas de Levantamento que investigam a relação entre variáveis, o que caracteriza o 

objetivo da presente pesquisa.   

 O tamanho da amostra foi calculado utilizando-se a fórmula descrita por Miot 

(2011), a qual fornece a expressão descrita abaixo para o cálculo amostral. Esta fórmula é 

indicada para estudos que envolvem a investigação da relação entre variáveis quantitativas 
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(correlação), como é o caso da presente pesquisa. O autor sugere, ainda, aumentar a 

amostra em 30%, pois o estudo pode ser prejudicado pela saída, desistência, perda, morte 

ou exclusão de indivíduos no decorrer da pesquisa. 

sendo: 

n: tamanho da amostra; 

Zα/2: ponto percentual de 100 (1 – α/2), da distribuição normal padronizada; 

Zβ: ponto percentual de 100 (1 – β), da distribuição normal padronizada; 

α: probabilidade do erro tipo I, ou nível de significância, fixado como α = 5%; 

β: probabilidade do erro tipo II, fixado como β = 10%, para garantir um poder amostral de 

(1 – β) = 90%; 

ln: logaritmo natural; 

r: coeficiente de correlação linear de Pearson, fixado em -0,5 pelo pesquisador, devido à 

hipótese da pesquisa de verificar se indivíduos com maior nível de resiliência 

apresentariam um menor grau de sobrecarga subjetiva, isto é, uma correlação negativa. 

 

 O cálculo efetivo do tamanho da amostra foi: 

 

e, considerando os 30% adicionais sugeridos por Miot (2011), tem-se n = 71 indivíduos.  

 Foram contatados 97 familiares para participarem da pesquisa, porém 21 recusaram 

participar, sendo a grande maioria das recusas provenientes de familiares de pacientes 

atendidos no CAPS de São João del-Rei. Portanto, foram entrevistados, ao todo, 76 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos atendidos nos três serviços de saúde 

mental, já mencionados, que preencheram os critérios de inclusão e exclusão, o que garante 

um poder amostral mínimo de 90%. 

 

Instrumentos de medida 

 

 Foram utilizados três instrumentos, sendo duas escalas de medida e um questionário 

sociodemográfico e clínico. Dentre as escalas, uma foi utilizada para avaliar o grau de 
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sobrecarga subjetiva e a outra para avaliar o nível de resiliência dos familiares cuidadores. 

O questionário foi utilizado para avaliar as variáveis sociodemográficas e de condições de 

vida dos familiares e dos pacientes, e as variáveis clínicas dos pacientes. Estes 

instrumentos serão descritos a seguir. 

 

 Escala de Avaliação da Sobrecarga dos Familiares (FBIS-BR) 

 

 Esta escala foi utilizada para avaliar o grau de sobrecarga objetiva e subjetiva 

percebida pelos familiares cuidadores (Anexo A). Foi desenvolvida por Tessler e Gamache 

(1996), sendo adaptada para uso no Brasil por Bandeira, Calzavara e Varella (2005). Sua 

validade foi avaliada por Bandeira, Calzavara e Castro (2008) e sua fidedignidade avaliada 

por Bandeira, Calzavara, Freitas e Barroso (2007). 

 A FBIS-BR possui ao todo 87 questões, referentes aos últimos 30 dias do familiar, 

e avalia a sobrecarga objetiva e subjetiva. A sobrecarga objetiva é avaliada por meio das 

frequências de assistência ao paciente na vida cotidiana, de supervisão aos 

comportamentos problemáticos do paciente e de modificações da rotina diária do familiar 

devido ao papel de cuidador. As alternativas de resposta das questões referentes à 

sobrecarga objetiva estão dispostas em uma escala tipo Likert, variando de 1 a 5, sendo 1= 

nenhuma vez e 5= todos os dias.  

 A sobrecarga subjetiva se refere às percepções e sentimentos do familiar em relação 

ao papel de cuidador, suas preocupações e seu grau de incômodo com esse papel. As 

opções de respostas dos itens referentes ao grau de incômodo ao realizar as tarefas e ao 

supervisionar os comportamentos problemáticos variam de 1 a 4, sendo 1= nem um pouco 

e 4= muito. Para avaliar o peso financeiro e as preocupações com o paciente, as opções de 

respostas variam de 1 a 5, sendo 1= nunca e 5= sempre ou quase sempre. Para avaliar o 

grau de alterações permanentes que o familiar sofreu em sua vida social e profissional, é 

feita uma pergunta cujas opções de resposta estão distribuídas em uma escala que varia de 

1 a 4, sendo: 1= nem um pouco e 4 = muito. 

 A escala é dividida em cinco subescalas: 1) assistência na vida cotidiana do 

paciente, 2) supervisão aos comportamentos problemáticos do paciente, 3) gastos 

financeiros do familiar com o paciente, 4) impacto nas rotinas diárias da família e 5) 

preocupações do familiar com o paciente. A primeira e a segunda subescalas possuem 

questões que avaliam tanto a sobrecarga objetiva quanto a subjetiva. A primeira subescala 

é composta por 18 questões relacionadas à assistência prestada pelo familiar na realização 
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das tarefas cotidianas do paciente. A segunda possui 16 questões concernentes à supervisão 

aos comportamentos problemáticos do paciente. 

 A terceira subescala é formada por cinco questões, que avaliam se o familiar 

precisou cobrir alguma despesa do paciente com seu próprio dinheiro e se o paciente teve 

gastos com os seguintes 14 itens, nos últimos 30 dias: transporte, alimentação, 

medicamentos, vestuários, pequenos gastos, moradia, tratamento de saúde mental, cigarros, 

objetos pessoais, telefone, profissionais para cuidar do paciente, plano de saúde e 

tratamentos médicos, tais como dentista e fisioterapeuta, e outras despesas. As questões 

avaliam, ainda, a contribuição do paciente com as suas despesas, a quantia gasta pela 

família com o paciente nos últimos 30 dias e o sentimento de peso referente aos gastos com 

o paciente para a família no último ano. 

 A quarta subescala é composta por cinco questões que avaliam a sobrecarga 

objetiva. Destas, quatro avaliam as alterações ocorridas na vida do familiar, nos últimos 30 

dias, em função do seu papel de cuidador. A quinta questão avalia, de forma global, em 

que grau o cuidador teve mudanças permanentes na sua rotina diária e na sua vida social e 

ocupacional. A quinta subescala possui sete questões que avaliam a sobrecarga subjetiva, 

por meio da frequência com que o familiar se preocupa com o paciente em relação à 

segurança, saúde física, tratamento, vida social, condições de moradia e futuro. 

 A versão brasileira dessa escala possui qualidades psicométricas adequadas em 

termos de validade e fidedignidade. A consistência interna dos itens apresentou valores de 

alfa de Cronbach de 0,82 para o escore global de sobrecarga objetiva e 0,92 para a 

sobrecarga subjetiva. Para as subescalas, os valores de alfa de Cronbach variaram de 0,63 

a 0,90. A FBIS-BR apresenta, ainda, uma boa estabilidade temporal, uma vez que todas as 

dimensões apresentaram correlações positivas e significativas entre os dados do teste e do 

reteste (p < 0,01), com o coeficiente de correlação variando entre 0,54 e 0,90 (Bandeira et 

al., 2007). Esses dados indicam que esta escala possui adequadas qualidades psicométricas 

em termos de fidedignidade. 

 Em relação à validade, a escala possui validades de critério e convergente. A 

validade de critério foi analisada por meio da correlação entre os escores da FBIS-BR e da 

escala Burden Interview (BI), considerada aqui como o critério para avaliação da 

sobrecarga, por se tratar da única escala validada para o Brasil que avalia o mesmo 

construto (Taub, Andreoli, & Bertolucci (2004). Foram obtidas correlações significativas 

variando entre 0,23 e 0,69 (p < 0,01) para os escores globais e entre todas as subescalas da 

FBIS-BR e o escore global da escala BI (Bandeira et al., 2008). 
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 A validade convergente do instrumento foi avaliada pelo método da Análise por 

Hipótese (Pasquali, 2003) por meio da análise correlacional entre os escores da FBIS-BR e 

da escala Self Reporting Questionnaire (SRQ-20). Este instrumento foi desenvolvido por 

Harding et al. (1980) e validado para o Brasil por Mari e Williams (1986). A escala SRQ-

20 avalia o construto denominado distress, também denominado como “desconforto 

emocional” ou transtornos mentais comuns, que constitui um construto distinto, porém 

teoricamente relacionado à sobrecarga. Testou-se, dessa forma, a hipótese de que o 

construto de sobrecarga estaria relacionado ao construto de transtornos mentais comuns, 

tendo em vista que a sobrecarga dos familiares pode resultar em distress. Foram obtidas 

correlações positivas significativas (p < 0,01) entre o escore global da SRQ-20 e os escores 

globais de sobrecarga objetiva (0,38) e subjetiva (0,52) (Bandeira et al., 2008). Esses dados 

indicam que a FBIS-BR possui adequadas qualidades psicométricas tanto em termos de 

validade quanto fidedignidade, sendo, portanto, apropriada para uso nesta pesquisa. 

 

 Escala de Resiliência de Connor-Davidson para Brasileiros (RISC-10-Br) 

 

 Esta escala foi utilizada para avaliar o nível de resiliência dos familiares cuidadores 

(Anexo B)
1
. A Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) foi desenvolvida por Connor 

e Davidson (2003). Campbell-Sills e Stein (2007) realizaram um estudo avaliando a 

estrutura fatorial dessa escala e identificaram um único fator, denominado resiliência, 

composto por dez itens, e recebeu a denominação CD-RISC-10. A escala foi adaptada e 

validada para o contexto brasileiro por Lopes e Martins (2011), recebendo a denominação 

RISC-10-Br. 

 Os itens da escala avaliam a percepção dos sujeitos quanto à sua capacidade de 

adaptação às mudanças, superação de obstáculos, capacidade de recuperação após doenças, 

lesões e outras dificuldades. O instrumento é autoaplicável, e as alternativas de resposta 

estão dispostas em uma escala tipo Likert, variando de 0 = nem um pouco verdadeiro a 4 = 

quase sempre verdadeiro. Para obter a pontuação total, soma-se os escores de cada item, 

sendo que o escore global pode variar entre zero e 40 pontos. Quanto maior a pontuação 

global, mais alto o nível de resiliência (Lopes & Martins, 2011). 

 A versão brasileira dessa escala possui qualidades psicométricas adequadas em 

termos de validade e fidedignidade. A consistência interna dos itens apresentou um valor 

                                                           
1
 Este instrumento não foi disponibilizado integralmente no Anexo B, por solicitação expressa do autor. 
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de alfa de Cronbach de 0,82, mostrando-se satisfatório, pois segundo Pasquali (2003), o 

limite inferior geralmente aceito é de 0,70. A RISC-10-Br apresenta validade de construto. 

Através da análise fatorial exploratória de seus itens, verificou-se um fator único com 

cargas fatoriais variando de 0,53 a 0,72, que explicou 38% da variância total (Lopes & 

Martins, 2011). 

 O instrumento também possui validade de conteúdo, pois ele foi avaliado por uma 

comissão de especialistas, composta por cinco juízes, entre docentes e alunos de pós-

graduação em psicologia, que analisaram a estrutura das frases e as terminologias 

utilizadas. Eles atestam que o instrumento é capaz de medir de maneira completa todas as 

facetas do construto resiliência, e que há adequação dos conteúdos ao conceito teórico. 

Além disso, com os resultados de um estudo piloto, feito com 11 voluntários que 

responderam o questionário na presença de uma das autoras, foram feitas adaptações 

semânticas na formulação das questões para aumentar a clareza e facilitar a compreensão 

das frases (Lopes & Martins, 2011). Os dados apresentados indicam que a RISC-10-Br 

possui adequada correspondência com o instrumento original e qualidades psicométricas 

adequadas, tanto em termos de validade quanto fidedignidade, sendo, portanto, apropriada 

para avaliar a resiliência nesta pesquisa. 

 

 Questionário Sociodemográfico e Clínico 

 

 Este instrumento foi utilizado para avaliar as características sociodemográficas e de 

condições de vida dos familiares e dos pacientes, tais como estado civil, gênero, idade, 

escolaridade, recursos financeiros, dentro outros (Anexo C). Foi utilizado para avaliar, 

também, as características clínicas dos pacientes, tais como duração da doença, 

diagnóstico, duração do tratamento, número de internações, comorbidades, número de 

crises no último ano, dentre outros. Este instrumento, elaborado pelo Laboratório de 

Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da UFSJ, foi testado em um estudo piloto para 

verificar a adequação e a facilidade de compreensão pela população-alvo estudada e foi 

utilizado em pesquisas anteriores por este laboratório (Bandeira et al., 2005; Bandeira et 

al., 2008). 
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Procedimento de coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador e por estagiários de pesquisa do 

curso de graduação em Psicologia da UFSJ, previamente treinados. O treinamento dos 

estagiários ocorreu em três etapas. Na primeira, foram realizados grupos de discussão 

sobre textos referentes ao tema da pesquisa e aos instrumentos utilizados para a coleta de 

dados. Na segunda etapa, os estagiários foram treinados na aplicação dos instrumentos de 

medida, para que as entrevistas se tornassem padronizadas. Esse treino consistiu em 

entrevistas com pessoas que não iriam participar da pesquisa, com o objetivo de 

familiarizar os estagiários com os instrumentos de medida. Na terceira etapa, o mestrando 

pesquisador foi a campo com cada estagiária para acompanhar a aplicação dos 

instrumentos, com a finalidade de garantir a qualidade e a padronização do procedimento 

de coleta de dados. 

 A aplicação das escalas e do questionário sociodemográfico foi feita 

individualmente, em entrevistas estruturadas, realizadas na residência dos familiares, sendo 

previamente agendadas, conforme disponibilidade dos mesmos. O agendamento das 

entrevistas foi feito principalmente por telefone e, em poucos casos, diretamente nas 

residências. Para avaliar a compreensão do entrevistado em relação aos diversos itens dos 

instrumentos de medida, foi utilizada a Técnica de Sondagem, desenvolvida por Guillemin 

et al. (1993), que consistiu em solicitar aos familiares que justificassem as suas respostas a 

cada item das escalas, para garantir que cada item foi compreendido de forma adequada. 

 A ordem de aplicação dos instrumentos de medida foi, primeiramente, a escala de 

resiliência RISC-10-Br, seguida da escala de sobrecarga FBIS-BR e, por último, o 

questionário sociodemográfico e clínico, pois segundo Günther (1999), a entrevista deve 

ser iniciada com os instrumentos relacionados à temática de interesse, a qual foi 

apresentada previamente aos participantes da pesquisa. Informações pessoais devem ser 

coletadas por último, quando já se teve um primeiro contato com o sujeito e, 

possivelmente, ele já está mais à vontade com o entrevistador, visando evitar um possível 

desconforto do entrevistado diante das questões mais sensíveis, presentes no questionário 

sociodemográfico, como, por exemplo, perguntas sobre salário e nível de escolaridade 

(Günther, 1999). 
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Análise dos dados 

 

 Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados, e a análise foi 

realizada utilizando-se o Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 

13.0. Foram feitas as seguintes análises estatísticas, considerando-se o nível de 

significância p < 0,05 (Levin, 1987):  

1) Análise da normalidade dos dados obtidos pelas escalas de resiliência RISC-10-Br 

e de sobrecarga FBIS-BR, utilizando-se o teste Kolmogorov-Smirnov, para 

identificar se as análises posteriores seriam feitas utilizando-se estatística 

paramétrica ou não-paramétrica. A normalidade dos dados foi constatada e, 

portanto, as análises foram realizadas utilizando-se a estatística paramétrica. 

2) Análise estatística descritiva, utilizando os cálculos das médias, desvios-padrão e 

porcentagens, para descrever a amostra e os escores globais e de subescalas das 

sobrecargas subjetiva e objetiva, assim como o escore global da escala de 

resiliência. 

3) Teste t de Student para amostras pareadas para comparar as subescalas A e B da 

sobrecarga subjetiva e o teste de ANOVA para medidas repetidas com 

comparações múltiplas de Bonferroni para comparar as subescalas A, B e D da 

sobrecarga objetiva, visando identificar em quais dimensões da escala houve maior 

grau de sobrecarga. 

4) Análise de correlação de Pearson entre os escores globais da escala FBIS-BR e da 

RISC-10-Br, para verificar a relação entre o grau de sobrecarga subjetiva e o nível 

de resiliência, hipótese prevista neste trabalho. 

5) Análise estatística univariada para identificar as variáveis sociodemográficas e de 

condições de vida dos familiares e pacientes, e as variáveis clínicas dos pacientes, a 

serem utilizadas nas análises multivariadas. Foi utilizado o teste t de Student para 

amostras independentes, para a comparação das médias de dois grupos, como por 

exemplo, se havia diferença entre os gêneros masculino e feminino em relação à 

sobrecarga subjetiva percebida pelo familiar. Foi utilizado, também, o teste de 

correlação de Pearson para duas variáveis contínuas, como por exemplo, para 

verificar a relação entre a idade do familiar e o grau de sobrecarga subjetiva. 

6) Análise de Regressão Linear Múltipla para verificar os fatores preditores da 

sobrecarga e a importância relativa da resiliência comparativamente às variáveis 

identificadas nas análises univariadas. A variável dependente foi a sobrecarga 
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subjetiva e as variáveis independentes foram as identificadas como significativas 

nas análises univariadas (p < 0,05) e as não significativas que apresentaram p ≤ 

0,25, pois estas poderiam se mostrar significativas na análise de regressão linear 

múltipla, segundo Hosmer e Lemeshow (2000). 

  

Considerações éticas 

 

 Este projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos (CEPES) da UFSJ, sob o Protocolo 011/2015 CEPES (Anexo 

D). O projeto também foi apresentado e aprovado pela direção do Núcleo de Saúde Mental 

e pelo CAPS de São João Del-Rei, bem como pelo CAPS de Lavras, em uma reunião 

individual com os coordenadores dos serviços. 

 A coleta de dados ocorreu de acordo com os parâmetros éticos, conforme resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os entrevistados foram informados sobre os 

objetivos e procedimentos do estudo, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo E), antes de iniciar a entrevista. Os familiares foram informados, 

também, sobre a duração aproximada da entrevista, o caráter confidencial das respostas e a 

possibilidade de interromperem a entrevista a qualquer momento, sem sofrerem nenhum 

prejuízo. Foi garantido que sua participação na pesquisa não ofereceria riscos ou 

desconfortos, e não interferiria no tratamento dos pacientes no serviço. 

 Aos entrevistados, foi solicitado que respondessem de maneira sincera às questões 

apresentadas durante as entrevistas, sendo informados de que não havia respostas certas ou 

erradas. As informações pessoais de todos os participantes estão sendo mantidas em sigilo 

e os dados coletados foram anônimos. Cada entrevistado recebeu o telefone de contato do 

entrevistador, caso deseje informações sobre o andamento da pesquisa ou queira esclarecer 

alguma dúvida. 
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RESULTADOS 

 

 Serão apresentados, nesta seção, os resultados das análises estatísticas realizadas. 

Primeiramente, serão apresentados os resultados do teste de normalidade e das análises 

estatísticas que visam descrever as características da amostra dos familiares cuidadores e 

dos pacientes, bem como os níveis de sobrecarga e de resiliência. Em seguida, serão 

apresentados os resultados das análises estatísticas referentes a estas duas variáveis e das 

correlações entre elas. Posteriormente, serão descritos os resultados das análises 

univariadas das variáveis sociodemográficas e de condições de vida dos familiares e 

sociodemográficas e clínicas dos pacientes, em relação ao escore global de sobrecarga, 

visando identificar as variáveis que serão incluídas nos modelos de regressão linear 

múltipla. Por fim, serão apresentados os resultados das análises multivariadas de regressão 

visando identificar os fatores associados à sobrecarga, comparativamente à variável grau 

de resiliência. 

 

Normalidade da amostra 

 

 Para determinar se as análises estatísticas seriam feitas a partir de testes 

paramétricos ou não-paramétricos, os escores globais da escala de resiliência RISC-10-Br e 

de sobrecarga objetiva e subjetiva da escala FBIS-BR foram submetidos ao teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov. Nesse teste, resultados com valores de p > 0,05 

indicam que os dados possuem distribuição normal, devendo ser analisados por meio de 

técnicas estatísticas paramétricas.  

 Os resultados dessas análises indicaram uma distribuição normal dos dados para os 

escores globais de sobrecargas objetiva (K-S = 0,64, p = 0,81) e subjetiva (K-S = 0,35, p = 

1,00) da escala FBIS-BR. Os dados para o escore global da escala RISC-10-Br também 

apresentaram distribuição normal (K-S = 1,14, p = 0,15). A partir desses resultados, foram 

utilizados, nesta pesquisa, testes estatísticos paramétricos. 
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Descrição da amostra 

 

 Características sociodemográficas e das condições de vida dos familiares 

 

 A amostra do presente estudo foi composta por 76 participantes, familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos. A Tabela 1 a apresenta as características 

sociodemográficas desses participantes. A maioria dos cuidadores era do sexo feminino 

(72,4%), e 60,5% eram casados ou viviam como casados. A média de idade foi de 53,86 

anos (DP = 14,47), variando de 18 a 83 anos. Com relação ao local de moradia, 64,5% dos 

entrevistados eram de São João del Rei, e 35,5% pertenciam ao município de Lavras. Com 

relação ao parentesco entre familiar e paciente, 31,6% eram pais/mães do paciente, 35,5% 

eram irmãos ou filhos, 21% eram cônjuges e 11,8% tinham outro grau de parentesco, como 

primos, cunhados ou avós do paciente. 

 Com relação à renda, a maioria dos familiares (76,3%) possuía renda própria, em 

média, no valor de R$ 1485 (DP = 1170), sendo que 63,2% recebiam entre 1 e 3 salários 

mínimos. Entre os familiares que não possuíam renda, 66,7% viviam apenas com a renda 

do cônjuge. A renda mensal da família variou entre R$788,00 e R$7200,00, sendo que 

46,6% das famílias recebiam entre 1 e 2 salários mínimos. Com relação à escolaridade, a 

média de anos de estudo dos participantes foi de 8,1 anos (DP =4,17), sendo que 59,3% 

estudaram apenas até o Ensino Fundamental. Entre os participantes, a grande maioria dos 

familiares (92,1%) praticava algum tipo de religião. 

 

Tabela 1 

Características sociodemográficas dos familiares, em termos de frequências, 

porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Médias (DP) 

Local de moradia 
Lavras 

São João del-Rei 

27 

49 

35,5% 

64,5% 
 

Idade    53,86 (14,47) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

21 

55 

27,6% 

72,4% 
 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado/Vive como casado 

Separado/Divorciado/Viúvo 

15 

44 

15 

19,7% 

60,5% 

19,8% 

 

Parentesco entre 

o familiar e o 

paciente 

Mãe/Pai 

Irmão/Filho 

Cônjuge 

Outro 

24 

27 

16 

9 

31,6% 

35,5% 

21,1% 

11,8% 

 

Escolaridade 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

45 

21 

59,3% 

27,6% 
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Ensino Superior 10 13,1% 

Anos de 

escolaridade 

   
8,11 (4,17) 

Trabalha 

atualmente 

Sim 

Não 

30 

46 

39,5% 

60,5% 
 

O que faz 

atualmente  

Trabalho diário remunerado 

Aposentado 

Dona de casa 

Outros 

25 

22 

10 

19 

32,9% 

28,9% 

13,3% 

24,9% 

 

Vive com 

companheiro 

Sim 

Não 

49 

27 

64,5% 

35,5% 
 

Tem filhos 
Sim 

Não 

66 

10 

86,8% 

13,2% 
 

Possui renda 

própria 

Sim 

Não 

58 

18 

76,3% 

23,7% 
 

Valor da renda do 

familiar (R$) 

   
1485 (1170) 

Valor da renda do 

familiar 

Não tem renda 

Menos de 1 salário mínimo 

Entre 1 e 3 salários mínimos 

Mais que 3 salários mínimos 

18 

3 

48 

7 

23,7% 

3,9% 

63,2% 

9,2% 

 

Se não tem renda, 

vive com a renda 

de quem? 

Esposo 

Esposo e filho(s) 

Parentes 

Paciente e filho (s) 

12 

2 

2 

2 

66,7% 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

 

Valor da renda da 

família 

Entre 1 e 2 salários mínimos 

Entre 2,1 e 3 salários mínimos 

Mais que 3 salários mínimos 

34 

18 

21 

46,6% 

24,7% 

28,7% 

 

 

 

 A Tabela 2 apresenta as características das condições de vida dos familiares 

cuidadores. Destes, a maioria (60,5%) não exercia atividade laboral remunerada, sendo 

28,9% aposentados e 13,3% donas de casa. Dos familiares que trabalhavam no período da 

coleta de dados, 32,9% exerciam uma atividade diária remunerada. Em relação à saúde dos 

familiares, 46,1% possuíam algum tipo de problema de saúde, e 44,7% relataram ter se 

sentido em algum momento doente devido aos cuidados prestados ao paciente em casa. 

Além disso, 32,9% dos familiares cuidavam, além do paciente com transtorno psiquiátrico, 

de outro familiar doente no mesmo período. Esses familiares cuidavam há 12,92 anos, em 

média, desses pacientes (DP = 10,91), sendo que a maioria (67,1%) recebia ajuda para 

cuidar do paciente. Do total de familiares entrevistados, 30,3% consideravam a 

convivência com o paciente fácil e outros 30,3% a consideravam difícil. Mesmo com essa 

diferença em relação à percepção quanto ao convívio, 51,3% dos familiares relataram 

sentir muita satisfação em cuidar do paciente. 

 Entre os familiares cuidadores, a maioria (64,5%) vivia com seu companheiro, 

86,8% possuíam filhos e 68,4% não tinham crianças morando na mesma casa. A grande 

maioria (94,7%) afirmou ter alguma atividade de lazer e 75% disseram que possuíam 
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amigos com quem gostavam de conversar quando estavam chateados. Além disso, a 

maioria dos familiares (71,1%) não sentia atitudes negativas das pessoas em relação a elas, 

e 68,4% afirmaram não receber visitas domiciliares dos profissionais do PSF nas suas 

casas. Com relação aos comportamentos problemáticos do paciente, a maioria (64,5%) 

acreditava que o paciente não conseguia controlar esses comportamentos. 

 

Tabela 2 

Características das condições de vida dos familiares, em termos de frequências, 

porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Médias (DP) 

Possui alguma 

atividade de lazer 

Sim 

Não 

72 

4 

94,7% 

5,3% 
 

Pratica alguma 

religião 

Sim 

Não 

70 

6 

92,1% 

7,9% 
 

Possui amigos com 

quem gosta de 

conversar 

Sim 

Não 

57 

19 

75,0% 

25,0% 
 

Cuida de outro 

familiar doente 

Sim 

Não 

25 

51 

32,9% 

67,1% 
 

Possui problema de 

saúde 

Sim 

Não 

35 

41 

46,1% 

53,9% 
 

Possui crianças na 

casa 

Sim 

Não 

24 

52 

31,6% 

68,4% 
 

Recebe ajuda para 

cuidar do paciente 

Sim 

Não 

51 

25 

67,1% 

32,9% 
 

Tempo (anos) que 

cuida do paciente 
   12,92 (10,91) 

Recebe visitas dos 

profissionais do 

PSF 

Sim 

Não 

24 

52 

31,6% 

68,4% 
 

Sente atitude 

negativa das 

pessoas 

Sim 

Não 

22 

54 

28,9% 

71,1% 
 

Sentiu-se doente 

por cuidar do 

paciente 

Sim 

Não 

34 

42 

44,7% 

55,3% 
 

Acredita que o 

paciente é capaz de 

controlar seus 

comportamentos 

problemáticos 

Sim 

Não 

27 

49 

35,5% 

64,5% 
 

Acha a convivência 

com o paciente 

Muito fácil 

Fácil 

Difícil 

Muito difícil 

10 

23 

23 

20 

13,2% 

30,3% 

30,3% 

26,3% 

 

Possui satisfação 

em cuidar do 

paciente 

Nenhuma 

Um pouco 

Muita 

8 

29 

39 

10,5% 

38,2% 

51,3% 
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 A Tabela 3 apresenta as características da relação dos familiares com o serviço de 

saúde mental. Dos 76 entrevistados, 68,4% classificaram como satisfatória a ajuda que 

recebiam dos serviços. A maioria (89,5%) sentia ter o apoio dos profissionais, sendo que 

92,1% disseram estar satisfeitos com o apoio recebido desses profissionais. Com relação à 

doença do paciente, 59,2% afirmaram que receberam informações suficientes. 

 

Tabela 3 

Características da relação dos familiares com o serviço de saúde mental, em termos de 

frequências e porcentagens 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Sente que tem o apoio dos 

profissionais 

Sim 

Não 

68 

8 

89,5% 

10,5% 

Classificação da ajuda 

recebida 

Muito insatisfatória 

Insatisfatória 

Satisfatória 

Muito satisfatória 

2 

7 

52 

15 

2,6% 

9,2% 

68,4% 

19,7% 

Sente que recebeu 

informações suficientes 

sobre a doença do paciente 

Sim 

Não 

45 

31 

59,2% 

40,8% 

Satisfação com o apoio 

recebido 

Sim 

Não 

70 

6 

92,1% 

7,9% 

 

 

 Características sociodemográficas, de condições de vida e clínicas dos 

pacientes 

 

 A Tabela 4 apresenta as características sociodemográficas e de condições de vida 

dos pacientes. A média de idade dos pacientes foi de 45,04 anos (DP = 11,85), variando 

entre 21 e 67 anos. A maioria (56,6%) era do sexo feminino, sendo solteiros (55,3%). A 

média de anos de escolaridade foi de 7,5 anos, mas 61,9% estudaram apenas até o Ensino 

Fundamental.  A maioria dos pacientes (73,7%) não desenvolvia algum tipo de atividade 

fora de casa, tinha alguma atividade de lazer (82,9%) e possuía um quarto individual para 

ele na casa (81,6%). Os familiares informaram, ainda, que 50% dos pacientes ajudavam 

nas tarefas domésticas. 

 Com relação à renda, 76,3% dos pacientes possuíam renda própria e recebiam, em 

média, R$ 801,3 (DP = 198,2), sendo que 69,7% desses recebiam entre 1 e 2 salários 

mínimos. A fonte principal dessa renda (46,6%) provinha do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), seguida de aposentadorias (31%), sendo que a maioria dos pacientes 

(89,5%) não trabalhava no período em que ocorreu a coleta de dados. 
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Tabela 4 

Características sociodemográficas e de condições de vida dos pacientes, em termos de 

frequências, porcentagens, médias e desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Médias (DP) 

Idade    45,04 (11,85) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

33 

43 

43,4% 

56,6% 
 

Estado civil 

Solteiro 

Casado/Vive como casado 

Separado/Divorciado/Viúvo 

42 

25 

9 

55,3% 

32,9% 

11,8% 

 

Vive com 

companheiro 

Sim 

Não 

26 

50 

34,2% 

65,8% 
 

Escolaridade 

Analfabeto 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

1 

47 

23 

5 

1,3% 

61,9% 

30,3% 

6,5% 

 

Anos de 

escolaridade 
   7,5 (3,91) 

Possui renda 

própria 

Sim 

Não 

58 

18 

76,3% 

23,7% 
 

Valor da renda 

Não tem renda 

Menos de 1 salário mínimo 

Entre 1 e 2 salários mínimos 

Entre 2,1 e 3 salários mínimos 

18 

4 

53 

1 

23,7% 

5,3% 

69,7% 

1,3% 

 

Valor da renda 

(R$) 
   801,3 (198,2) 

Origem da renda 

Aposentadoria 

Trabalho 

Benefício assistencial (BPC) 

Outros 

18 

8 

27 

5 

31,0% 

13,8% 

46,6% 

8,6% 

 

Trabalha 

atualmente 

Sim 

Não 

8 

68 

10,5% 

89,5% 
 

Atividade fora de 

casa 

Sim 

Não 

20 

56 

26,3% 

73,7% 
 

Ajuda nas tarefas 

da casa 

Sim 

Não 

38 

38 

50,0% 

50,0% 
 

Atividade de lazer 
Sim 

Não 

63 

13 

82,9% 

17,1% 
 

Possui quarto 

individual 

Sim 

Não 

62 

14 

81,6% 

18,4% 
 

 

 

 A Tabela 5 apresenta as características clínicas dos pacientes. Pode-se observar que 

a maioria dos pacientes (71,1%) possuía diagnóstico da categoria de transtornos do 

espectro da esquizofrenia (F20 a F29) e não possuía outras comorbidades psiquiátricas 

associadas (78,9%). A idade média de início do transtorno psiquiátrico foi de 28,43 anos, 

com variação de 1 a 59 anos. As médias de duração do transtorno psiquiátrico e do 

tratamento foram, respectivamente, 16,61 e 14,35 anos. A maioria dos pacientes não 

possuía doenças físicas (75%), e entre os que possuíam, 84,2% realizavam tratamento para 

essas doenças. 
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 Em torno da metade dos pacientes dos serviços de saúde mental recebia tratamento 

somente medicamentoso (51,3%), e o restante (48,7%) recebia outros tratamentos além da 

medicação psiquiátrica, tais como terapia ocupacional ou psicológica. Com relação às 

internações, 39,5% dos pacientes nunca haviam sido internados em um hospital 

psiquiátrico e, por sua vez, 39,5% foram internados entre 1 e 5 vezes. O número médio de 

internações, para cada paciente, foi de 5,82 vezes. Os pacientes tomavam, em média, 4,83 

medicamentos cada, com variação entre 0 e 15 remédios. Quanto à aceitação da 

medicação, 53,9% dos pacientes não tomavam a medicação sozinhos. Entretanto, 70,7% 

dos pacientes que não tomavam a medicação sozinhos, aceitavam tomar o medicamento 

quando entregue por outra pessoa. Os pacientes apresentavam, em média, 5,99 

comportamentos problemáticos. 

 

Tabela 5 

Características clínicas dos pacientes, em termos de frequências, porcentagens, médias e 

desvios-padrão (DP) 

Variáveis Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagens 

(%) 

Médias (DP) 

Grupo diagnóstico 

CID 

Transtornos do espectro da 

esquizofrenia (F20-29) 

Transtornos do Humor (F30-

39) 

54 

 

22 

71,1% 

 

28,9% 

 

Comorbidades 

psiquiátricas 

Sim 

Não 

16 

60 

21,1% 

78,9% 
 

Idade de início do 

transtorno psiquiátrico 
   28,43 (13,48) 

Duração do transtorno 

psiquiátrico (anos) 
   16,61 (11,74) 

Tipo de tratamento 

Apenas medicamentoso 

Medicamentoso e intervenção 

psicológica/ocupacional 

39 

 

37 

51,3% 

 

48,7% 

 

Tempo de tratamento 

(anos) 
   14,35 (11,14) 

Internações 

Nunca foi internado 

Teve de 1 a 5 internações 

Teve de 6 a 17 internações 

Acima de 40 internações 

30 

30 

9 

7 

39,5% 

39,5% 

11,8% 

9,2% 

 

Número de internações    5,82 (11,74) 

Número de 

medicamentos 
   4,83 (3,19) 

Toma a medicação 

sozinho 

Sim 

Não 

35 

41 

46,1% 

53,9% 
 

Aceita tomar a 

medicação quando 

solicitado 

Sim 

Não 

Às vezes 

29 

7 

5 

70,7% 

17,1% 

12,2% 

 

Doenças físicas 
Sim 

Não 

19 

57 

25,0% 

75,0% 
 

Faz tratamento das 

doenças físicas 

Sim 

Não 

16 

3 

84,2% 

15,8% 
 

Número de    5,99 (4,22) 
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comportamentos 

problemáticos 

 

 

 A Tabela 6 apresenta os comportamentos problemáticos dos pacientes. A agitação 

foi o comportamento com maior porcentagem de ocorrência (59,2%), seguido de crises de 

nervo (50%) e falta de energia (48,7%). Destacaram-se, também, os comportamentos de 

inatividade (46,1%), falar sozinho (44,7%), ser muito dependente (38,2%), agressividade 

verbal (35,5%), fumar demais (35,5%), não ajudar nas tarefas de casa (28,9%), 

agressividade física (26,3%) e pedir atenção excessivamente (23,7%). 

 

Tabela 6 

Porcentagens dos comportamentos problemáticos apresentados pelos pacientes 

 

Comportamentos problemáticos 

 

  

Frequência (n) 

 

  

Porcentagens (%) 

 

Agitação 

Crises de nervo 

Ficar sem energia 

Ficar à toa em casa 

Falar sozinho 

Ser muito dependente 

Agressão verbal 

Fumar demais 

Outros comportamentos problemáticos 

Não ajudar nas tarefas de casa 

Agressividade física 

Pedir atenção demais 

Falta de higiene 

Recusar a medicação 

Fugir para a rua 

Quebrar objetos 

Drogas/Bebidas 

Pedir comida na rua 

Problemas de sexualidade 

Tirar a roupa 
 

 

45 

38 

37 

35 

34 

29 

27 

27 

24 

22 

20 

18 

17 

14 

12 

11 

10 

9 

6 

4 
 

 

59,20% 

50,00% 

48,70% 

46,10% 

44,70% 

38,20% 

35,50% 

35,50% 

31,60% 

28,90% 

26,30% 

23,70% 

22,40% 

18,40% 

15,80% 

14,50% 

13,20% 

11,80% 

7,90% 

5,30% 
 

 

 

Descrição da sobrecarga 

 

 Serão apresentados, a seguir, os resultados obtidos sobre o grau de sobrecarga dos 

familiares. Inicialmente, serão descritos os escores globais de sobrecargas objetiva e 
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subjetiva, bem como os escores de cada subescala. Em seguida, serão expostos os 

resultados para cada item da escala FBIS-BR. 

 

 Análise dos escores de sobrecarga global e por subescalas da FBIS-BR 

 

 A Tabela 7 apresenta os escores globais da sobrecarga objetiva e subjetiva dos 

familiares cuidadores. Os resultados indicam que os familiares apresentaram, em média, 

uma sobrecarga objetiva global moderada (2,27; DP = 0,88, em uma faixa de 1 a 5). Os 

cuidados concretos realizados pelos familiares, ao auxiliarem os pacientes em atividades 

cotidianas, bem como a frequência na supervisão dos comportamentos problemáticos e o 

impacto sofrido na sua rotina diária ocorreram, em média, entre menos de 1 vez por 

semana e 1 ou 2 vezes por semana. Quanto à sobrecarga subjetiva, a média global obtida 

foi de 2,71 (DP = 0,65), em uma escala de 1 a 4. Esse resultado aponta uma sobrecarga 

subjetiva moderada, ou seja, os familiares se sentiam entre muito pouco e um pouco 

incomodados ao prestarem cuidados cotidianos aos pacientes e ao lidarem com seus 

comportamentos problemáticos, e apresentavam uma frequência de preocupações com o 

paciente entre raramente e às vezes. 

 

Tabela 7 

Médias e desvios-padrão (DP) dos escores globais de sobrecarga objetiva e subjetiva 

Variáveis  Médias (Desvio-Padrão) 

Sobrecarga objetiva  2,27 (0,88) 

Sobrecarga subjetiva  2,71 (0,65) 

 

 

 A Tabela 8 apresenta as médias e desvios-padrão dos escores das subescalas da 

FIBS-BR e os valores de p referentes às comparações entre elas. Foram comparadas as 

subescalas A, B e D de sobrecarga objetiva, por meio do teste ANOVA para medidas 

repetidas com comparações múltiplas de Bonferroni. Foram comparadas as subescalas A e 

B de sobrecarga subjetiva, por meio do teste t de Student para amostras pareadas. Os 

resultados apontam que a sobrecarga objetiva foi significativamente superior para a 

subescala A, de assistência na vida cotidiana (M = 2,59; DP = 1,09), em comparação às 

demais subescalas. Nos 30 dias anteriores à coleta de dados, a frequência das atividades de 

assistência na vida cotidiana foi maior do que a frequência de todas as outras atividades 

envolvidas no papel de cuidador. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a 
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subescala B, de supervisão dos comportamentos problemáticos (M = 2,04), e a D, de 

impacto na rotina diária (M = 1,90). 

 A sobrecarga subjetiva foi estatisticamente superior para a subescala B, referente à 

supervisão dos comportamentos problemáticos (M = 3,18; DP = 0, 83) quando comparada 

à subescala A, de assistência na vida cotidiana. Nos 30 dias que antecederam a coleta de 

dados, o grau de incômodo dos familiares com a supervisão dos comportamentos 

problemáticos foi maior do que o incômodo sentido com a assistência cotidiana oferecida 

aos pacientes. Esses resultados mostram que os familiares se sentiam mais incomodados 

com a supervisão dos comportamentos problemáticos, embora eles fossem menos 

frequentes. 

 A sobrecarga subjetiva da subescala E, relativa às preocupações com o paciente, 

apresentou uma média M = 3,25 (DP = 0,97), valor superior às demais subescalas 

subjetivas. Entretanto, a subescala E não pode ser comparada com as subescalas A e B 

subjetivas, pois suas opções de resposta diferem das demais, não permitindo tal 

comparação. 

 

Tabela 8 

Médias e desvios-padrão (DP) dos escores das subescalas de sobrecarga objetiva e 

subjetiva da FBIS-BR, valores da Anova para medidas repetidas com comparações 

múltiplas de Bonferroni e teste t de Student para amostras pareadas, com respectivos 

valores de p correspondentes 

Comparação das subescalas Médias (DP) Estatística do teste p 

 A - Assistência na vida cotidiana 2,59 (1,09) 

Teste ANOVA 

F = 19,37 
0,000* Objetiva 

B - Supervisão dos 

comportamentos problemáticos 
2,04 (0,99) 

 D - Impacto na rotina diária 1,90 (1,03) 

Subjetiva 

A - Assistência na vida cotidiana 

B - Supervisão dos 

comportamentos problemáticos 

1,94 (0,84) 

3,18 (0,83) 

Teste t de Student 

t = - 8,57 
0,000* 

Subescala E - Preocupações com o paciente 3,25 (0,97)   

* p < 0,05 

 

 Análise da sobrecarga por itens de cada subescala 

 

 A Tabela 9 apresenta os resultados, por itens da escala, da sobrecarga objetiva, 

incluindo as porcentagens de sujeitos com sobrecarga leve (1 e 2), moderada (3) e elevada 

(4 e 5). Inclui, ainda, as médias e desvios-padrão para cada item das subescalas A e B da 

sobrecarga objetiva. Os escores médios da subescala A, de assistência na vida cotidiana, 

variaram de 1,82 (DP = 1,09) a 3,43 (DP = 1,90), em uma faixa de 1 a 5. Os resultados das 
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porcentagens mostram que, para a maioria dos cuidadores, as atividades de assistência na 

vida cotidiana que geraram uma sobrecarga mais elevada, em termos de frequência, foram: 

preparar as refeições para o paciente (60,6%), ajudar com a medicação (50%), lembrar ou 

fazer as tarefas de casa para o paciente (47,4%) e lembrar ou insistir para que o paciente 

ocupasse seu tempo com alguma coisa (46%). 

 Para a sobrecarga objetiva da subescala B, relativa à supervisão dos 

comportamentos problemáticos, as médias dos escores variaram entre 1,09 (DP = 0,47) e 

2,82 (DP = 1,81). Os resultados das porcentagens mostram que, para a maioria dos 

cuidadores, os comportamentos problemáticos que mais geraram sobrecarga elevada, em 

termos de frequência, foram: tentativas de impedir o paciente de ingerir excessivamente 

líquidos não alcoólicos e/ou fumar demais (42,1%), lidar com exigências excessivas de 

atenção (28,9%) e lidar com comportamentos que deixavam o familiar envergonhado ou 

incomodado (25%). 

 

Tabela 9 

Porcentagens de sujeitos com sobrecarga objetiva leve (1 e 2), moderada (3) e elevada (4 

e 5) para cada item das subescalas A e B de sobrecarga objetiva 

Item 
Opções de Respostas* 

Médias (DP) 
1 e 2 3 4 e 5 

Subescala A – Assistência na vida cotidiana     

Asseio (A1a)  56,6% 6,6% 36,8% 2,53 (1,80) 

Medicação (A2a)  47,3% 2,7% 50,0% 3,01 (1,91) 

Tarefas de casa (A3a)  42,1% 10,5% 47,4% 3,11 (1,79) 

Compras (A4a)  54,0% 23,6% 22,4% 2,46 (1,45) 

Alimentação (A5a)  38,1% 1,3% 60,6% 3,43 (1,90) 

Transporte (A6a)  67,1% 19,7% 13,2% 2,09 (1,19) 

Dinheiro (A7a)  79,0% 10,5% 10,5% 1,86 (1,27) 

Ocupar o tempo (A8a)  40,8% 13,2% 46,0% 3,09 (1,68) 

Consultas médicas (A9a)  80,2% 11,9% 7,9% 1,82 (1,09) 

      

Subescala B – Supervisão dos 

comportamentos problemáticos 
     

Comportamentos vergonhosos (B1a)  61,8% 13,2% 25,0% 2,26 (1,53) 

Pedir atenção excessiva (B2a)  65,7% 5,4% 28,9% 2,28 (1,62) 

Comportamentos noturnos perturbadores (B3a)  75,0% 10,5% 14,5% 1,82 (1,37) 

Comportamentos heteroagressivos (B4a)  85,5% 6,6% 7,9% 1,50 (1,01) 

Comportamentos autoagressivos (B5a)  84,2% 5,3% 10,5% 1,59 (1,14) 

Beber demais (bebidas alcoólicas) (B6a)  94,8% 2,6% 2,6% 1,21 (0,73) 

Ingestão excessiva de líquidos e/ou fumar 

demais (B7a) 
 47,4% 10,5% 42,1% 2,82 (1,81) 

Uso de drogas ilícitas (B8a)  96,1% 2,6% 1,3% 1,09 (0,47) 
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 A Tabela 10 apresenta os resultados da sobrecarga subjetiva, incluindo as 

porcentagens de sujeitos com sobrecarga leve (1 e 2) e elevada (3 e 4), bem como a média 

e desvio-padrão para cada item das subescalas A e B de sobrecarga subjetiva. Os escores 

médios para a sobrecarga subjetiva da subescala A variaram entre 1,43 (DP = 0,91) e 2,41 

(DP = 1,23), em uma faixa de 1 a 4. Os resultados de porcentagens mostram que, para a 

maioria dos cuidadores, as atividades de assistência na vida cotidiana que mais provocaram 

sobrecarga elevada, em termos de sentimento de incômodo, foram: ajudar ou lembrar o 

paciente em relação à sua higiene pessoal (50%), administrar a tomada de medicamentos 

(42,8%), ajudar os pacientes a fazer compras (42,6%), ajudá-los nas tarefas de casa 

(38,7%) e insistir para que os pacientes se ocupassem com alguma atividade (34%). 

 Para a subescala B de sobrecarga subjetiva, os escores médios variaram de 2,77 

(DP = 1,06) a 4,00 (DP = 0,00). Os comportamentos problemáticos dos pacientes que mais 

geraram sobrecarga elevada, para a maioria dos cuidadores, em termos de sentimento de 

incômodo, foram: uso de drogas ilícitas (100%), lidar com os comportamentos noturnos 

perturbadores (87,5%), evitar a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso (87,5%), lidar 

com comportamentos desconcertantes do paciente (86,4%) e com comportamentos auto 

(85,7%) e heteroagressivos (84,2%). Embora alguns desses comportamentos tenham 

ocorrido com pouca frequência, eles geraram os maiores graus de sentimento de 

sobrecarga para os cuidadores. 

 

Tabela 10 

Porcentagens de sujeitos com sobrecarga subjetiva leve (1 e 2) e elevada (3 e 4) para cada 

item das subescalas A e B de sobrecarga subjetiva 

Item 
Opções de Respostas* 

Médias (DP) 
 1 e 2       3 e 4  

Subescala A – Assistência na vida cotidiana     

Asseio (A1b)      50,0%  50,0% 2,41 (1,23) 

Medicação (A2b)      57,2%  42,8% 2,14 (1,30) 

Tarefas de casa (A3b)      61,3%  38,7% 2,14 (1,24) 

Compras (A4b)      57,4%  42,6% 2,13 (1,23) 

Alimentação (A5b)      83,7%  16,3% 1,43 (0,91) 

Transporte (A6b)      77,2%  22,8% 1,66 (0,99) 

Dinheiro (A7b)      69,7%  30,3% 1,82 (1,07) 

Ocupar o tempo (A8b)       66,0%  34,0% 1,98 (1,25) 

Consultas médicas (A9b)      73,0%  27,0% 1,78 (1,27) 

      

Subescala B – Supervisão dos 

comportamentos problemáticos 
     

Comportamentos vergonhosos (B1b)      13,6%  86,4% 3,24 (0,89) 

Pedir atenção excessiva (B2b)      34,3%  65,7% 2,77 (1,06) 

Comportamentos noturnos perturbadores (B3b)      12,5%  87,5% 3,54 (0,72) 
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Comportamentos heteroagressivos (B4b)      15,8%  84,2% 3,63 (0,76) 

Comportamentos autoagressivos (B5b)      14,3%  85,7% 3,52 (0,98) 

Beber demais (bebidas alcoólicas) (B6b)      12,5%  87,5% 3,38 (0,74) 

Ingestão excessiva de líquidos e/ou fumar 

demais (B7b) 
     22,0%  78,0% 3,27 (1,07) 

Uso de drogas ilícitas (B8b)      0,0%  100,0% 4,00 (0,00) 

 

 

 Na Tabela 11, são apresentados os resultados da subescala C, referentes ao impacto 

financeiro. Nos 30 dias anteriores à coleta de dados, os gastos dos familiares com os 

pacientes foram, em média, de R$165,54 (DP = 202,71), com variação entre R$ 0,00 e R$ 

800,00. Por sua vez, o valor que os pacientes contribuíram com as despesas foi, em média, 

de R$ 317,64 (DP = 329,09), variando de R$ 0,00 e R$ 1.200,00. Apenas 21% dos 

familiares sentiram que os gastos com o paciente provocaram uma sobrecarga elevada, 

sendo que a maioria dos familiares (67,1%) sentiu que, no último ano, as despesas com o 

paciente provocaram uma baixa sobrecarga. 

 

Tabela 11 

Porcentagens de sujeitos com sobrecarga leve (1 e 2), moderada (3) e elevada (4 e 5) para 

a subescala de gastos financeiros 

Item 
Opções de Respostas* 

Médias (DP) 
1 e 2 3 4 e 5 

Contribuição do paciente em R$ (C3)     317,64 (329,09) 

      

Gastos com o paciente em R$ (C4)     165,54 (202,71) 

      

Sentimento de peso com os gastos (no 

último ano) (C5) * 
 67,1% 11,9% 21,0% 2,14 (1,44) 

 

 

 A Tabela 12 apresenta os dados de variáveis contínuas, referentes à subescala D, 

que avalia o impacto do papel de cuidador na rotina diária do familiar. Pode-se observar 

que o item que apresentou a sobrecarga mais elevada foi o da percepção geral dos 

familiares de que houve mudanças permanentes em sua vida devido ao seu papel de 

cuidador (67,1%). Por sua vez, para os demais itens que avaliavam impactos específicos na 

vida do cuidador, foram mais baixas as porcentagens de familiares que relataram ter uma 

sobrecarga elevada nos seguintes itens: alterações sofridas na rotina da casa (18,4%), 

dedicar menos atenção a outros familiares (15,8%), diminuição das atividades de lazer 

(10,5%) e atrasos ou ausências em compromissos (5,5%). 
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Tabela 12 

Porcentagens de sujeitos com sobrecarga leve (1 e 2), moderada (3) e elevada (4 e 5) para 

cada item da subescala D que avalia o impacto na rotina diária do familiar e impressão 

geral de  alterações permanentes leves (1 e 2) e elevadas (3 e 4) na vida do familiar, para 

as variáveis contínuas 

Item 
Opções de Respostas* 

Médias (DP) 
1 e 2 3 4 e 5 

     

Atrasos ou ausências em compromissos (D1a)  81,0% 13,5% 5,5% 1,68 (0,95) 

Lazer (D1b)  75,0% 14,5% 10,5% 1,80 (1,15) 

Rotina da casa (D1c)  65,8% 15,8% 18,4% 2,09 (1,38) 

Dedicar atenção a outros familiares (D1d)  69,7% 14,5% 15,8% 2,04 (1,42) 

 
 Opções de Resposta **  

 1 e 2  3 e 4  

Impressão sobre alterações permanentes (D2)  32,9%  67,1% 2,78 (1,23) 

      

 

 

 A Tabela 13 apresenta os resultados dos dados dicotômicos sobre os impactos 

permanentes sofridos na rotina diária do familiar, em termos de porcentagens. A 

diminuição da vida social foi o item no qual os familiares mais relataram terem sofrido 

alterações (50%), seguida por receber menos ou deixar de receber pessoas em casa (38,2%) 

e a perda de amizades (28,9%). 

 

Tabela 13 

Resultados dos itens dicotômicos da subescala D, sobre o impacto na rotina diária do 

familiar, em termos de porcentagens (%) 

Item 
Opções de Respostas* 

 
 Sim       Não  

Redução ou abandono de emprego (D3a)     22,4%  77,6%  

Aposentadoria antes do planejado (D3b)      1,3%  98,7%  

Diminuição da vida social (D3c)      50,0%  50,0%  

Perda de amizades (D3d)      28,9%  71,1%  

Redução de férias (D3e)      25,0%  75,0%  

Recepção de menos pessoas em casa (D3f)      38,2%  61,8%  

 

 

 Na Tabela 14, estão descritos os resultados referentes à subescala E, que avalia a 

sobrecarga subjetiva, referente à frequência de preocupações do familiar com o paciente, 

em categorias de sobrecarga leve (1 e 2), moderada (3) e elevada (4 e 5). As médias dos 

escores variaram entre 1,83 (DP = 1,25) e 3,87 (DP = 1,30). Observa-se que as maiores 

fontes significativas de preocupação dos familiares, de acordo com as médias, foram: a 

segurança física do paciente (3,87), seguida de sua saúde física (3,86) e com o futuro do 

paciente (3,72). Os resultados das porcentagens mostram que, para a maioria dos 
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cuidadores, os itens que mais geraram sobrecarga elevada nos familiares cuidadores, em 

termos de frequência de ocorrência, foram: sentir preocupação frequente com relação à 

saúde física do paciente (63,2%), com seu futuro (63,2%), sua segurança física (61,9%), 

suas condições financeiras (56,6%) e com a vida social do paciente (50%). 

 

Tabela 14 

Porcentagens de sujeitos com sobrecarga leve (1 e 2), moderada (3) e elevada (4 e 5) para 

cada item da subescala de Preocupações com o Paciente 

Item 
Opções de Respostas* 

Médias (DP) 
1 e 2 3 4 e 5 

Segurança física (E1) 14,5% 23,6% 61,9% 3,87 (1,30) 

Tipo de tratamento (E2)  47,4% 17,1% 35,5% 2,80 (1,50) 

Vida social (E3)  32,9% 17,1% 50,0% 3,34 (1,46) 

Saúde física (E4)  11,8% 25,0% 63,2% 3,86 (1,17) 

Condições de moradia (E5)  71,1% 14,5% 14,4% 1,83 (1,25) 

Condições financeiras (E6)  34,2% 9,2% 56,6% 3,34 (1,73) 

Futuro do paciente (E7)  23,6% 13,2% 63,2% 3,72 (1,52) 

 

 

Descrição da resiliência 

 

 Serão apresentados, a seguir, os resultados dos escores de resiliência dos familiares 

cuidadores. Inicialmente, será descrito o escore global da RISC-10-Br e, em seguida, serão 

apresentados os resultados para cada item da escala de resiliência. 

 

 Análise do escore global e por itens da escala RISC-10-Br 

 

 A Tabela 15 apresenta os dados referentes ao escore global e aos escores dos itens 

da escala RISC-10-Br. A média global da RISC-10-Br foi de 26,21 (DP = 8,37), em uma 

faixa de 0 a 40. Este resultado indica que o nível de resiliência dos familiares cuidadores 

foi considerado moderado. 

 Com relação à análise dos escores dos itens, a média variou entre 2,11 (DP = 1,41) 

e 2,93 (DP = 1,09), em uma faixa entra 0 e 4. Os resultados das porcentagens mostram que 

os itens com maior frequência de respostas apontando um nível de resiliência elevada (3 e 

4) foram referentes aos seguintes aspectos: recuperação de doenças, acidentes e outras 

dificuldades (71,1%), atingir objetivos mesmo na presença de obstáculos e adversidades 

(71,1%), considerar-se forte quando tem que lidar com desafios e dificuldades da vida 

(71,1%) e a capacidade de lidar com qualquer problema (64,5%). 
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Tabela 15 

Porcentagens de sujeitos com graus de resiliência baixo (0 e 1), moderado (2) e elevado (3 

e 4) para cada item da escala RISC-10-Br e a média e desvio-padrão (DP) do escore 

global de resiliência 

Itens Porcentagens (%)  

Quanto as afirmações abaixo são verdadeiras para você? 
Opções de Respostas* 

Médias (DP) 
  0 e 1 2 3 e 4 

Adaptação às mudanças (R1) 18,4% 21,1% 60,5% 2,71 (1,19) 

Lidar com qualquer situação (R2)  14,4% 21,1% 64,5% 2,78 (1,13) 

Ver o lado engraçado dos problemas (R3)  30,3% 19,7% 50,0% 2,32 (1,43) 

Lidar com situações estressantes (R4)  18,4% 23,7% 57,9% 2,58 (1,28) 

Dar a volta por cima (R5)  15,7% 13,2% 71,1% 2,89 (1,16) 

Atingir objetivos (R6)  10,5% 18,4% 71,1% 2,93 (1,09) 

Concentração e pensamento claro (R7)  34,2% 25,0% 40,8% 2,11 (1,41) 

Não ser desencorajado pelo fracasso (R8)  18,4% 19,7% 61,9% 2,78 (1,22) 

Ser uma pessoa forte (R9)  19,7% 9,2% 71,1% 2,74 (1,17) 

Lidar com sentimentos desagradáveis (R10)  25,0% 22,4% 52,6% 2,38 (1,27) 

      

Escore global da escala RISC-10-Br      

      

Resiliência     26,21 (8,37) 

 

 

Análises univariadas 

 

 Foram realizadas as análises univariadas para selecionar as variáveis a serem 

incluídas no modelo de Regressão Linear Múltipla. Para tanto, foram analisados os escores 

de sobrecarga subjetiva em relação às seguintes categorias de variáveis: as características 

sociodemográficas e as variáveis de condições de vida dos familiares e as características 

sociodemográficas, de condições de vida e variáveis clínicas dos pacientes. Foram 

incluídas no modelo as variáveis que apresentaram relação significativa (p < 0,05) com o 

escore global de sobrecarga subjetiva, bem como as que apresentaram relação não-

significativa, mas com valor de p < 0,25 pois, de acordo com Hosmer e Lemeshow (2000), 

as variáveis que não se apresentam como significativas nas análises univariadas podem se 

tornar significativas na análise multivariada. As variáveis categóricas foram analisadas por 

meio do teste t de Student e as contínuas por meio do teste de correlação de Pearson. 

Seguem os resultados dessas análises. 
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 Características sociodemográficas e de condições de vida dos familiares 

 

 A Tabela 16 apresenta os resultados das análises univariadas referentes ao escore 

global de sobrecarga subjetiva em relação às variáveis dicotômicas das características 

sociodemográficas dos familiares. As variáveis “vive com companheiro”, “tem filhos” e o 

“tipo de parentesco com o paciente” apresentaram valor de p < 0,25 e, portanto, foram 

incluídas na análise de Regressão Linear Múltipla. Dentre estas, apenas a variável “vive 

com companheiro” foi significativa (p < 0,05), indicando que o grau de sobrecarga 

subjetiva era mais elevado para os familiares que viviam com o companheiro. 

 

Tabela 16 

Análises univariadas das variáveis dicotômicas referentes às características 

sociodemográficas dos familiares em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva, 

por meio do Teste t de Student para amostras independentes 

 

Variáveis 

 

 

Subgrupos 

 

 

Médias 

(sobrecarga) 

 

 

              t 

 

  

   p 

 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

2,63 

2,74 
-0,63 

 
0,53 

Local 
Lavras 

São João del-Rei 

2,82 

2,64 
-1,11 

 
0,27 

Vive com companheiro 
Sim 

Não 

2,82 

2,51 
-2,00 

 
0,05* 

Tem filhos 
Sim 

Não 

2,75 

2,41 
-1,58 

 
0,12** 

Trabalha atualmente 
Sim 

Não 

2,61 

2,77 
1,02 

 
0,31 

Possui renda 
Sim 

Não 

2,69 

2,76 
0,41 

 
0,68 

Parentesco com o 

paciente 

Mãe/Pai 

Outro 

2,87 

2,63 
1,54 

 
0,13** 

* p < 0,05; ** p < 0,25 
 

 As Tabelas 17 e 18 apresentam os resultados das análises univariadas das variáveis 

dicotômicas referentes às condições de vida dos familiares, e das variáveis contínuas 

sociodemográficas e de condições de vida contínuas dos familiares, respectivamente, em 

relação ao escore global de sobrecarga subjetiva. As variáveis que apresentaram valor de p 

menor que 0,25 e que foram incluídas na análise de Regressão Linear Múltipla foram: 

“sentiu-se doente por cuidar do paciente”, a “convivência difícil com o paciente”, “não ter 

satisfação em cuidar do paciente”, “sentir atitude negativa das pessoas”, “não receber 

informações suficientes sobre a doença”, “não sentir ter o apoio dos serviços de saúde”, 

“classificação insatisfatória da ajuda recebida”, “não se sentir satisfeito com o apoio 
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recebido”, “receber visitas do PSF” e “cuidar há menos tempo do paciente”. Dentre estas, 

cinco variáveis foram significativas, indicando que o grau de sobrecarga subjetiva era mais 

elevado para os familiares que já se sentiram doentes devido às tarefas de cuidar do 

paciente, consideravam difícil a convivência com o paciente, sentiam não ter o apoio dos 

serviços de saúde, classificavam a ajuda recebida dos profissionais como insatisfatória e 

não se sentiam satisfeitos com o apoio recebido. 

 

Tabela 17 

Análises univariadas das variáveis dicotômicas referentes às condições de vida dos 

familiares em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva, por meio do Teste t de 

Student para amostras independentes 

 

Variáveis 

 

 

Subgrupos 

 

 

Médias 

(sobrecarga) 

 

 

t 

 

 

p 

 

Possui atividades de lazer 
Sim 

Não 

2,72 

2,41 
-0,93 0,36 

Crianças na casa 
Sim 

Não 

2,73 

2,69 
-0,25 0,80 

Cuida de outro familiar 

doente 

Sim 

Não 

2,83 

2,65 
-1,12 0,26 

Possui problemas de saúde 
Sim 

Não 

2,64 

2,76 
0,76 0,45 

Recebe ajuda para cuidar do 

paciente 

Sim 

Não 

2,64 

2,84 
1,10 0,28 

Sentiu-se doente por cuidar 

do paciente em casa 

Sim 

Não 

2,92 

2,53 
-2,68 0,01* 

Convivência com o paciente 
Muito fácil ou fácil 

Difícil ou muito difícil 

2,39 

2,95 
4,02 0,00* 

Acredita que o paciente é 

capaz de controlar seus 

comportamentos 

problemáticos 

Sim 

Não 

2,62 

2,75 
0,86 0,39 

Tem satisfação em cuidar do 

paciente 

Nenhuma 

Um pouco ou muita 

3,07 

2,66 
1,66 0,10** 

Possui amigo com quem 

conversa quando está 

chateado 

Sim 

Não 

2,72 

2,65 
-0,42 0,67 

Pratica alguma religião 
Sim 

Não 

2,71 

2,62 
-0,32 0,75 

Sente atitude negativa das 

pessoas 

Sim 

Não 

2,86 

2,64 
-1,34 0,18** 

Recebeu informações 

suficientes sobre a doença 

do paciente 

Sim 

Não 

2,59 

2,87 
1,82 0,07** 

Sente ter o apoio dos 

serviços de saúde 

Sim 

Não 

2,65 

3,15 
2,07 0,04* 

Classificação da ajuda dos 

profissionais 

Insatisfatória ou muito 

insatisfatória 

Satisfatória ou muito 

satisfatória 

3,15 

2,65 
2,25 0,03* 

Sente satisfeito com o apoio Sim 2,64 3,28 0,00* 
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recebido Não 3,49 

Recebe visitas dos 

profissionais do PSF 

Sim 

Não 

2,87 

2,63 
-1,45 0,15** 

* p < 0,05; ** p < 0,25 
 

Tabela 18 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 

sociodemográficas e de condições de vida dos familiares em relação ao escore global de 

sobrecarga subjetiva, por meio do teste de correlação de Pearson 

 

Variáveis 

 

 

Médias 

 

R 

 

p 

 

 

 

Sociodemográficas:     

Idade 53,86 -0,02 0,85  

Renda do familiar 1485,41 0,01 0,95  

Renda mensal da família 2252,79 -0,04 0,76  

Anos de escolaridade 8,10 -0,01 0,97  

     

Condições de vida:     

Tempo que cuida do paciente 

(em anos) 
12,92 -0,20 0,08**  

** p < 0,25 
 

 Características sociodemográficas, de condições de vida e clínicas dos 

pacientes 

 

 As Tabelas 19 e 20 apresentam os resultados das análises univariadas das variáveis 

referentes às características sociodemográficas e de condições de vida dos pacientes, 

dicotômicas e contínuas, respectivamente, em relação ao escore global de sobrecarga 

subjetiva. As variáveis “não ajudar nas tarefas de casa”, “não ter atividade de lazer dentro 

de casa”, “não ter atividade de lazer fora de casa”, “não possuir renda própria”, “não 

trabalhar” e “idade” obtiveram valor de p < 0,25 e, portanto, foram incluídas na análise de 

Regressão Linear Múltipla. Dentre estas, apenas três variáveis foram significativas, 

indicando que o grau de sobrecarga subjetiva era mais elevado para os familiares cujos 

pacientes não possuíam atividades de lazer fora de casa, não possuíam renda própria e que 

eram mais novos. 
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Tabela 19 

Análises univariadas das variáveis dicotômicas referentes às características 

sociodemográficas e de condições de vida dos pacientes em relação ao escore global de 

sobrecarga subjetiva, por meio do Teste t de Student para amostras independentes 

 

Variáveis 

 

 

Grupos 

 

 

Médias 

(sobrecarga) 

 

 

t 

 

 

p 

 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

2,74 

2,68 
0,33 0,74 

Vive com companheiro 
Sim 

Não 

2,76 

2,68 
-0,49 0,63 

Ajuda nas tarefas da casa 
Sim 

Não 

2,58 

2,83 
1,74 0,09** 

Possui quarto individual 
Sim 

Não 

2,68 

2,82 
0,72 0,47 

Atividade de lazer dentro de 

casa 

Sim 

Não 

2,65 

2,96 
1,56 0,12** 

Atividade de lazer fora de 

casa 

Sim 

Não 

2,49 

2,82 
2,14 0,04* 

Possui renda própria 
Sim 

Não 

2,62 

2,99 
2,15 0,04* 

Trabalha atualmente 
Sim 

Não 

2,43 

2,74 
1,28 0,21** 

* p < 0,05; ** p < 0,25 
 

Tabela 20 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características 

sociodemográficas e de condições de vida dos pacientes em relação ao escore global de 

sobrecarga subjetiva, por meio do teste de correlação de Pearson 

 

Variáveis 

 

 

Médias 

 

r 

 

p 

 

 

 

Idade 45,04 -0,26 0,02*  

Anos de escolaridade 7,5 -0,07 0,57  

Valor da renda 801,28 0,15 0,28  

* p < 0,05 
 

 As Tabelas 21 e 22 apresentam as análises univariadas do escore global de 

sobrecarga subjetiva em relação às variáveis clínicas dos pacientes, dicotômicas e 

contínuas, respectivamente. As variáveis que apresentaram valor de p menor que 0,25 

foram: “o tipo de diagnóstico”, “não tomar a medicação sozinho”, “menor duração do 

transtorno psiquiátrico em anos”, “menor tempo de tratamento em anos”, e o “maior 

número de comportamentos problemáticos”. Estas variáveis foram incluídas na análise de 

Regressão Linear Múltipla. Apenas três variáveis foram significativas, indicando que o 

grau de sobrecarga subjetiva era mais elevado para os familiares cujos pacientes não 

tomavam a medicação sozinhos, tinham maior número de comportamentos problemáticos e 

menor tempo de tratamento (em anos). 
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Tabela 21 

Análises univariadas das variáveis dicotômicas referentes às características clínicas dos 

pacientes em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva, por meio do Teste t de 

Student para amostras independentes 

 

Variáveis 

 

 

Grupos 

 

 

Médias 

(sobrecarga) 

 

 

t 

 

 

p 

 

Diagnóstico (CID) 

Transtornos do espectro 

da esquizofrenia (F20-

F29) 

Transtornos do humor 

(F30-F39) 

2,63 

 

2,90 

-1,69 0,09** 

Comorbidades psiquiátricas 
Sim 

Não 

2,69 

2,71 
0,06 0,95 

Já foi internado 
Sim 

Não 

2,67 

2,75 
0,49 0,62 

Toma a medicação sozinho 
Sim 

Não 

2,43 

2,94 
3,70 0,00* 

Tipo de tratamento 

Somente medicação 

Medicação e intervenção 

psicológica/ocupacional 

2,69 

2,72 
-0,16 0,87 

Doenças físicas 
Sim 

Não 

2,53 

2,76 
1,04 0,31 

Faz tratamento das doenças 

físicas 

Sim 

Não 

2,46 

2,95 
0,86 0,40 

* p < 0,05; ** p < 0,25 
 

Tabela 22 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes às características clínicas dos 

pacientes em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva, por meio do teste de 

correlação de Pearson 

 

Variáveis 

 

 

Médias 

 

r 

 

p 

 

 

 

Duração do transtorno 

psiquiátrico (anos) 
16,61 -0,22 0,06**  

Tempo de tratamento (anos) 14,35 -0,23 0,05*  

Número de internações 5,82 -0,03 0,77  

Número de medicamentos 4,83 0,12 0,32  

Número de comportamentos 

problemáticos 
5,99 0,48 0,00*  

* p < 0,05; ** p < 0,25 
 

 Relação entre o nível de resiliência e o grau de sobrecarga subjetiva 

 

 A Tabela 23 apresenta os resultados das correlações de Pearson entre o escore de 

resiliência e os escores, global e por subescalas, da sobrecarga subjetiva da FBIS-BR. 

Quando o escore global de resiliência foi comparado com as subescalas de sobrecarga 

subjetiva A, B e E, os resultados apontaram uma correlação significativa entre o nível de 
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resiliência e a subescala A, de assistência na vida cotidiana, e a subescala B, de supervisão 

dos comportamentos problemáticos. Entretanto, não houve correlação significativa com a 

subescala E, relativa às preocupações com o paciente.  Também não houve uma correlação 

significativa entre o nível de resiliência e o escore global de sobrecarga subjetiva. Portanto, 

a hipótese do presente trabalho foi apenas parcialmente confirmada. 

 

Tabela 23 

Análises univariadas das variáveis contínuas referentes ao escore global de resiliência em 

relação às subescalas e ao escore global de sobrecarga subjetiva, por meio do teste de 

correlação de Pearson 

 

Variáveis 

 

Médias 

(sobrecarga) 

 

 

r 

 

p 

 

 

Subescala A Subjetiva 1,89 -0,27 0,03*  

Subescala B Subjetiva 3,15 -0,31 0,02*  

Subescala E Subjetiva 3,25 -0,35 0,77  

     

Sobrecarga Global Subjetiva 2,71 -0,10 0,38  

* p < 0,05 
 

Análises multivariadas: fatores preditores da sobrecarga global subjetiva 

 

 Para identificar os fatores associados a um maior grau de sobrecarga subjetiva e a 

importância relativa da resiliência, comparativamente às variáveis dos familiares e dos 

pacientes, foram realizadas análises multivariadas por meio do teste de Regressão Linear 

Múltipla. A variável dependente foi o escore global de sobrecarga subjetiva da escala 

FBIS-BR, e as independentes foram aquelas identificadas, nas análises univariadas, como 

significativas a p < 0,05 e as não-significativas a p < 0,25, critérios estabelecidos 

anteriormente, segundo as recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000). 

 Foram realizadas cinco análises de Regressão Linear Múltipla, para identificar as 

variáveis dos familiares e dos pacientes associadas a um maior grau de sobrecarga 

subjetiva. A primeira análise foi feita a partir das seguintes variáveis referentes às 

características sociodemográficas dos familiares: o familiar ter filhos, viver com o 

companheiro e ser pai ou mãe do paciente. Para a segunda análise de regressão, foram 

incluídas as seguintes variáveis das condições de vida dos familiares: se sentir doente por 

cuidar do paciente, o familiar sentir atitudes negativas das pessoas em relação a ele, não ter 

satisfação em cuidar do paciente, não ter um relacionamento fácil com o paciente, não 

receber visitas do Programa de Saúde da Família e o tempo em que cuida do paciente em 
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casa. Na terceira análise de regressão, referente à relação dos familiares com o serviço de 

saúde mental, as variáveis independentes incluídas foram: o familiar não se sentir satisfeito 

com o apoio recebido do serviço, não sentir que pode contar com o apoio dos profissionais 

que cuidam do paciente, não classificar a ajuda dos profissionais como satisfatória ou 

muito satisfatória e não sentir que recebeu informações suficientes sobre a doença do 

paciente. A quarta análise de regressão foi constituída pelas seguintes variáveis referentes 

às características sociodemográficas e de condições de vida dos pacientes: idade, não ter 

alguma atividade de diversão dentro de casa, não ter atividade de diversão fora de casa, 

não ajudar nas tarefas de casa, trabalhar e não receber algum dinheiro. Por fim, a quinta 

análise de regressão foi constituída pelas seguintes variáveis clínicas dos pacientes: não 

tomar a medicação sozinho, o tipo de diagnóstico, o tempo em que está doente, o número 

de comportamentos problemáticos que apresenta e o tempo em que faz tratamento 

psiquiátrico. 

 Foram realizadas, também, duas análises de Regressão Linear Múltipla, contendo 

as variáveis que permaneceram nos modelos citados anteriormente e incluindo, dessa vez, 

o escore global de resiliência. O objetivo foi identificar a importância relativa da resiliência 

comparativamente às variáveis dos familiares e dos pacientes em relação ao escore global 

de sobrecarga subjetiva. A primeira análise foi feita a partir das seguintes variáveis dos 

familiares, juntamente com o escore global de resiliência: familiar viver com o 

companheiro, ser pai ou mãe do paciente, ter um relacionamento difícil ou muito difícil 

com o paciente, o tempo em que cuida do paciente em casa, ter se sentido doente por 

cuidar do paciente e não se sentir satisfeito com o apoio recebido do serviço. A segunda 

análise incluiu as seguintes variáveis dos pacientes juntamente com o escore global de 

resiliência: idade do paciente, não ter atividade de diversão fora de casa, não possuir 

atividade de diversão dentro de casa, não receber algum dinheiro, não tomar a medicação 

sozinho, o tempo em que faz tratamento psiquiátrico, o número de comportamentos 

problemáticos apresentados e o tipo de diagnóstico. 

 Os modelos de Regressão Linear Múltipla foram construídos utilizando a técnica 

stepwise, na qual a seleção da sequência de variáveis preditivas é definida estatisticamente. 

O método stepwise fornece diversos modelos de regressão, nos quais há diferentes 

combinações de variáveis independentes, apresentadas em ordem decrescente de 

importância relativa em relação à variável dependente. 

 A normalidade dos resíduos de cada modelo de regressão foi verificada por meio do 

teste Kolmogorov-Smirnov. Pelos resultados das análises, foram encontrados valores de p > 
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0,05 para todos os resíduos, indicando que as características dos modelos de regressão 

foram adequadas aos dados, validando, portanto, as análises de regressão realizadas. Foi 

calculado, ainda, o índice Durbin-Watson (DW) para cada uma das análises. Esse índice 

testa se os resíduos adjacentes das análises de regressão são correlacionados. Quando o 

valor de DW é próximo a 2, a hipótese de distribuição normal dos dados é comprovada. 

 

 Fatores relacionados às características sociodemográficas dos familiares 

  

 A Tabela 24 apresenta a análise de regressão das variáveis sociodemográficas dos 

familiares em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva. O modelo de Regressão 

Linear Múltipla para essas variáveis apresentou a seguinte reta: y = 2,41 + 0,33 “vive com 

companheiro” + 0,28 “parentesco com paciente”. A partir dos coeficientes de regressão 

padronizados (β), observou-se que “viver com o companheiro” (β = 0,24) e o “parentesco 

com o paciente” (β = 0,20) foram os dois fatores associados à sobrecarga subjetiva dos 

familiares nesse modelo. A variável “familiar que vive com o companheiro” (β = 0,24) foi 

o fator preditivo mais importante, seguido pela variável “parentesco com o paciente” (β = 

0,20). Esses resultados indicam que a sobrecarga subjetiva era maior quando os familiares 

viviam com um companheiro e eram pais/mães do paciente. Entretanto, o valor de R² 

ajustado foi de 0,07, demonstrando que essas duas variáveis explicaram juntas apenas 7% 

da contribuição das características sociodemográficas dos familiares ao grau de sobrecarga 

subjetiva. 

 

Tabela 24 

Regressão 1 - Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às 

características sociodemográficas dos familiares relacionadas ao escore global de 

sobrecarga subjetiva 

 

Variáveis 

 

 

Beta 

        (B) 

 

 

Erro 

Padrão 

 

 

 Beta 

Pad (β) 

 

 

       t 

 

 

 p 

 

 

 

 

Constante 2,41 0,14  17,88 0,00 
R² = 0,07 

F (2,73) = 3,61 

p = 0,032 

[DW] = 1,96 

 

Vive com companheiro 

 

0,33 

 

0,15 

 

0,24 

 

2,18 

 

0,03 

 

Parentesco com paciente 

 

0,28 

 

0,16 

 

0,20 

 

1,76 

 

0,08 
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 Fatores relacionados às condições de vida dos familiares 

 

 A Tabela 25 apresenta a análise de regressão das variáveis referentes às condições 

de vida dos familiares em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva. O modelo de 

Regressão Linear Múltipla para essas variáveis apresentou a seguinte reta: y = 2,94 - 0,45 

“convivência do familiar com o paciente” + 0,29 “se sentiu doente por cuidar do 

paciente” – 0,01 “tempo em que cuida do paciente”. O valor de R² ajustado foi de 0,23, 

demonstrando que essas variáveis explicaram 23% da variância dos dados do grau de 

sobrecarga subjetiva. A partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se 

que a “convivência do familiar com o paciente” (β = -0,34), “se sentir doente por cuidar do 

paciente” (β = 0,23) e o “tempo em que cuida do paciente” (β = -0,22) foram os três fatores 

associados à sobrecarga subjetiva dos familiares nesse modelo, sendo que a variável 

“convivência do familiar com o paciente” (β = -0,34) foi o fator preditivo mais importante. 

Esses resultados indicam que a sobrecarga subjetiva era maior quando a convivência com o 

paciente era considerada difícil ou muito difícil, se os familiares já se sentiram doentes por 

cuidar do paciente em casa e quando cuidavam do paciente há menos tempo. 

 

Tabela 25 

Regressão 2 – Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às condições 

de vida dos familiares relacionadas ao escore global de sobrecarga subjetiva 

 

Variáveis 

 

 

Beta 

        (B) 

 

 

Erro 

Padrão 

 

 

 Beta 

Pad (β) 

 

 

       t 

 

 

 p 

 

 

 

 

Constante 2,94 0,14  21,83 0,00 

R² = 0,23 

F (3,72) = 8,31 

p = 0,000* 

[DW] = 1,78 

Se sentiu doente por cuidar 

do paciente 
0,29 0,14 0,23 2,07 0,04 

Anos em que cuida do 

paciente 
-0,01 0,01 -0,22 -2,14 0,04 

Convivência com o paciente -0,45 0,14 -0,34 -3,20 0,00 

* p < 0,001 
 

 Fatores relacionados à relação dos familiares com o serviço 

 

 A Tabela 26 apresenta a análise de regressão das variáveis referentes à relação dos 

familiares com o serviço em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva. O modelo de 

Regressão Linear Múltipla para essas variáveis apresentou a seguinte reta: y = 3,50 – 0,86 

“familiar não se sentir satisfeito com o apoio recebido”. Com base no coeficiente de 

regressão padronizado (β), observou-se que o “familiar não se sentir satisfeito com o apoio 
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recebido” (β = -0,36) foi o único fator preditivo da sobrecarga subjetiva dos familiares. 

Esse resultado indica que a sobrecarga subjetiva era maior quando os familiares não se 

sentiam satisfeitos com o apoio recebido. Entretanto, o valor de R² ajustado foi de 0,12, 

demonstrando que essa variável explica apenas 12% da contribuição da relação dos 

familiares com o serviço ao grau de sobrecarga subjetiva. 

 

Tabela 26 

Regressão 3 – Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes à relação 

dos familiares com o serviço relacionadas ao escore global de sobrecarga subjetiva 

 

Variáveis 

 

 

Beta 

        (B) 

 

 

Erro 

Padrão 

 

 

 Beta 

Pad (β) 

 

 

       t 

 

 

 p 

 

 

 

 

Constante 3,50 0,25  13,94 0,00 

R² = 0,12 

F (1,74) = 10,73 

p = 0,002 

[DW] = 1,98 

Familiar está satisfeito com 

o apoio que tem recebido 
-0,86 0,26 -0,36 -3,28 0,00 

 

 

 Fatores relacionados às características sociodemográficas e de condições de 

vida dos pacientes 

 

 A Tabela 27 apresenta a análise de regressão das variáveis sociodemográficas e de 

condições de vida dos pacientes em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva. O 

modelo de Regressão Linear Múltipla para essas variáveis apresentou a seguinte reta: y = 

4,07 – 0,35 “não receber algum dinheiro” – 0,35 “não ter atividade de lazer dentro de 

casa” – 0,25 “não ter atividade de lazer fora de casa” – 0,02 “idade do paciente”. A 

partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), observou- que a “idade do paciente” 

(β = -0,29) e “não receber algum dinheiro” (β = -0,23) foram os dois fatores preditivos 

mais importantes, seguidos pela variável “não ter atividade de lazer dentro de casa” (β = -

0,20) e “não ter atividade de lazer fora de casa” (β = -0,18). Esses resultados indicam que a 

sobrecarga subjetiva dos familiares era maior quando o paciente tinha menor idade, não 

recebia algum dinheiro e não tinha atividades de lazer dentro e fora de casa. O valor de R² 

ajustado, para esse modelo, foi de 0,17, demonstrando que essas quatro variáveis 

explicaram juntas 17% da contribuição das características sociodemográficas e de 

condições de vida para o grau de sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores. 
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Tabela 27 

Regressão 4 – Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às 

características sociodemográficas e de condições de vida dos pacientes relacionadas ao 

escore global de sobrecarga subjetiva 

 

Variáveis 

 

 

Beta 

        (B) 

 

 

Erro 

Padrão 

 

 

 Beta 

Pad (β) 

 

 

      t 

 

 

 p 

 

 

 

 

Constante 4,07 0,36  11,20 0,00 

R² = 0,17 

F (4,71) = 4,75 

p = 0,002 

[DW] = 2,13 

Recebe algum dinheiro -0,35 0,16 -0,23 -2,17 0,03 

Tem atividade de lazer 

dentro de casa 
-0,35 0,20 -0,20 -1,78 0,08 

Tem atividade de lazer fora 

de casa 
-0,25 0,15 -0,18 -1,60 0,11 

Idade -0,02 0,01 -0,29 -2,66 0,01 

 

 

 Fatores relacionados às condições clínicas dos pacientes 

 

 A Tabela 28 apresenta a análise de regressão das variáveis clínicas dos pacientes 

em relação ao escore global de sobrecarga subjetiva. O modelo de Regressão Linear 

Múltipla para essas variáveis apresentou a seguinte reta: y = 2,54 + 0,31 “tipo de 

diagnóstico” + 0,07 “número de comportamentos problemáticos” – 0,01 “tempo de 

tratamento” – 0,34 “não tomar a medicação sozinho”. A partir dos coeficientes de 

regressão padronizados (β), observou-se que o “número de comportamentos 

problemáticos” (β = 0,42) e “não tomar a medicação sozinho” (β = -0,26) foram os dois 

fatores preditivos mais importantes da sobrecarga nesse modelo, seguidos pelas variáveis 

“tipo de diagnóstico” (β = 0,21) e o “tempo de tratamento” (β = -0,19). Esses resultados 

indicam que a sobrecarga subjetiva era maior quando o paciente apresentava um maior 

número de comportamentos problemáticos, não tomava sua medicação sozinho, quando o 

tipo de diagnóstico era relacionado a transtornos do humor (F30 a F39) e quando tinham 

um menor tempo de tratamento para a doença. O valor de R² ajustado, para esse modelo, 

foi de 0,36, demonstrando que essas quatro variáveis explicaram juntas 36% da 

contribuição das características clínicas dos pacientes ao grau de sobrecarga subjetiva. 

 

Tabela 28 

Regressão 5 – Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às 

características clínicas dos pacientes relacionadas ao escore global de sobrecarga 

subjetiva 

 

Variáveis 

 

 

Beta 

        (B) 

 

Erro 

Padrão 

 

 Beta 

Pad (β) 

 

      t 

 

 

 p 
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Constante 2,54 0,18  14,06 0,00 

R² = 0,36 

F (4,71) = 11,38 

p = 0,000* 

[DW] = 1,88 

Diagnóstico (CID) 0,31 0,14 0,21 2,22 0,03 

Número de comportamentos 

problemáticos 
0,07 0,02 0,42 4,20 0,00 

Tempo de tratamento -0,01 0,01 -0,19 -1,97 0,05 

Toma a medicação sozinho -0,34 0,13 -0,26 -2,62 0,01 

* p < 0,001 
 

 Análise da resiliência comparativamente às variáveis dos familiares 

 

 A Tabela 29 apresenta a análise de regressão da importância relativa da resiliência 

comparativamente às variáveis dos familiares, em relação ao escore global de sobrecarga 

subjetiva. Nessa análise de regressão, foram incluídas as variáveis dos familiares que 

permaneceram nos modelos anteriores, juntamente com o escore global de resiliência. O 

modelo de Regressão Linear Múltipla para essas variáveis apresentou a seguinte reta: y = 

3,70 – 0,90 “familiar não ter satisfação com o apoio recebido dos serviços” – 0,02 

“anos em que cuida do paciente” – 0,52 “convivência difícil com o paciente” + 0,37 

“parentesco com o paciente” + 0,24 “vive com o companheiro”. A partir dos 

coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se que a variável “convivência difícil 

com o paciente” (β = -0,40) foi o fator preditivo mais importante, seguido pelas variáveis 

“não ter satisfação com o apoio recebido dos serviços” (β = -0,38), “anos em que cuida do 

paciente” (β = -0,27), “parentesco com o paciente” (β = 0,27) e “viver com o 

companheiro” (β = 0,18). A variável “resiliência” não permaneceu nesse modelo de 

Regressão Linear Múltipla, não tendo influenciado, portanto, o grau de sobrecarga quando 

comparada com outras variáveis dos familiares. Esses resultados indicam que a sobrecarga 

subjetiva era maior quando o familiar considerava sua convivência com o paciente difícil 

ou muito difícil, quando não estava satisfeito com o apoio recebido do serviço, quando 

cuidava do paciente há menos tempo, se era pai/mãe do paciente e se vivia com 

companheiro. O valor de R² ajustado, para esse modelo, foi de 0,40, demonstrando que 

essas cinco variáveis explicaram juntas 40% da contribuição das características relativas 

aos familiares sobre o grau de sobrecarga subjetiva. 
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Tabela 29 

Regressão 6 – Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às 

características dos familiares que permaneceram nos modelos anteriores, juntamente com 

a variável resiliência, relacionadas ao escore global de sobrecarga subjetiva 

 

Variáveis 

 

 

Beta 

        (B) 

 

 

Erro 

Padrão 

 

 

 Beta 

Pad (β) 

 

 

      t 

 

 

 p 

 

 

 

 

Constante 3,70 0,25  14,70 0,00 

R² = 0,40 

F (5,70) = 11,16 

p = 0,000* 

[DW] = 2,04 

Familiar está satisfeito com 

o apoio que tem recebido 
-0,90 0,22 -0,38 -4,14 0,00 

Anos em que cuida do 

paciente 
-0,02 0,01 -0,27 -3,01 0,00 

Convivência com o paciente -0,52 0,12 -0,40 -4,30 0,00 

Parentesco com paciente 0,37 0,13 0,27 2,95 0,00 

Vive com companheiro 0,24 0,12 0,18 1,92 0,06 

* p < 0,001 
 

 Análise da resiliência comparativamente às variáveis dos pacientes 

 

 A Tabela 30 apresenta a análise de regressão da importância relativa da resiliência 

comparativamente às variáveis dos pacientes, em relação ao escore global de sobrecarga 

subjetiva dos familiares cuidadores. Nessa análise de regressão, foram incluídas as 

variáveis dos pacientes que permaneceram nos modelos anteriores, juntamente com o 

escore global de resiliência. O modelo de Regressão Linear Múltipla para essas variáveis 

apresentou a seguinte reta: y = 2,94 = 0,34 “tipo de diagnóstico” + 0,06 “número de 

comportamentos problemáticos” – 0,34 “não tomar a medicação sozinho” – 0,01 

“idade do paciente”. A partir dos coeficientes de regressão padronizados (β), observou-se 

que a variável “número de comportamentos problemáticos” (β = 0,41) foi o fator preditivo 

mais importante, seguido pelas variáveis “não tomar a medicação sozinho” (β = -0,26), 

“tipo de diagnóstico” (β = 0,24), e “idade do paciente” (β = -0,23). Da mesma forma que 

na análise referente às variáveis dos familiares, a variável “resiliência” não permaneceu 

nesse modelo de Regressão Linear Múltipla, não tendo influenciado, portanto, o grau de 

sobrecarga quando comparada a variáveis dos pacientes. Os resultados dessa análise 

indicam que a sobrecarga subjetiva era maior quando o paciente apresentava um número 

maior de comportamentos problemáticos, quando não tomava a sua própria medicação, 

quando o tipo de diagnóstico era relacionado a transtornos do humor (F30 a F39) e quando 

o paciente tinha menor idade. O valor de R² ajustado, para esse modelo, foi de 0,37, 

demonstrando que essas quatro variáveis explicaram juntas 37% da contribuição das 

características relativas aos pacientes sobre o grau de sobrecarga subjetiva. 



76 
 

 

Tabela 30 

Regressão 7 – Análise de Regressão Linear Múltipla das variáveis referentes às 

características dos pacientes que permaneceram nos modelos anteriores, juntamente com 

a variável resiliência, relacionadas ao escore global de sobrecarga subjetiva 

 

Variáveis 

 

 

Beta 

        (B) 

 

 

Erro 

Padrão 

 

 

 Beta 

Pad (β) 

 

 

      t 

 

 

 p 

 

 

 

 

Constante 2,94 0,29  10,26 0,00 

R² = 0,37 

F (4,71) = 12,18 

p = 0,000* 

[DW] = 1,78 

Diagnóstico (CID) 0,34 0,13 0,24 2,53 0,01 

Número de comportamentos 

problemáticos 
0,06 0,02 0,41 4,17 0,00 

Toma a medicação sozinho -0,34 0,13 -0,26 -2,66 0,01 

Idade -0,01 0,01 -0,23 -2,44 0,02 

* p < 0,001 
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DISCUSSÃO 

 

 Esse estudo procurou identificar os fatores que podem contribuir para a sobrecarga 

de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, atendidos nos três serviços avaliados. 

Os resultados obtidos com este estudo permitiram verificar a relação entre o nível de 

resiliência e o grau de sobrecarga subjetiva destes familiares. Foi possível, ainda, descrever 

as características sociodemográficas e de condições de vida dos cuidadores, seu grau de 

sobrecarga e seu nível de resiliência, bem como descrever as características 

sociodemográficas, de condições de vida e clínicas dos pacientes atendidos pelos serviços. 

Além disso, com a análise de regressão múltipla, foi possível identificar os fatores 

preditores da sobrecarga subjetiva. Em seguida, será apresentado detalhadamente uma 

discussão sobre os resultados da presente pesquisa e sua comparação com estudos 

semelhantes encontrados na literatura. 

 Os dados obtidos, na presente pesquisa, destacaram o impacto do papel de cuidador 

dos familiares de pacientes psiquiátricos. Estes dados corroboram os resultados de estudos 

nacionais e internacionais que, também, indicaram existir um impacto na vida do familiar 

ao exercer o papel de cuidador de um paciente psiquiátrico (Albuquerque, Cintra, & 

Bandeira, 2010; Bandeira & Barroso, 2005; Barroso et al., 2007; Batista, Bandeira, Gaglia, 

Oliveira, & Albuquerque, 2013; Cardoso, Galera et al., 2012; Loukissa, 1995; Maurin & 

Boyd, 1990; Nolasco, Bandeira, Oliveira, & Vidal, 2014; Rose, 1996). A sobrecarga desses 

cuidadores pode ter uma significativa influência no tratamento dos pacientes. Se os 

cuidadores experimentarem um alto grau de sobrecarga nas suas tarefas, os cuidados 

oferecidos aos pacientes podem não ser efetivos. 

 A amostra de familiares cuidadores dessa pesquisa foi constituída, em sua maioria, 

por mulheres, casadas, cujo parentesco era a de mães dos pacientes, e que possuíam baixa 

escolaridade. Estas características se assemelham às amostras de outras pesquisas recentes 

da área (Albuquerque et al., 2010; Camilo, Bandeira, Leal, & Scalon, 2012; Hernandez, 

Barrio, & Yamada, 2013; Nolasco et al., 2014; Rose, Mallinson, & Gerson, 2006; Viana et 

al. 2013). Por sua vez, os pacientes eram, em sua maioria, solteiros, com baixa 

escolaridade, possuíam quarto individual e não realizavam atividades de lazer fora de casa, 

perfil semelhante aos de outros estudos realizados com cuidadores de pacientes 

psiquiátricos (Albuquerque et al., 2010; Barroso et al., 2007; Camilo et al., 2012; Martínez, 

Nadal, Beperet, & Mendióroz, 2000; Nolasco et al., 2014). 
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 Os familiares cuidadores da presente pesquisa também foram, em alguns aspectos, 

semelhantes aos dos estudos desenvolvidos por Enns et al. (1999), Mulud e McCarthy 

(2016) e Zauszniewski et al. (2009), únicos estudos encontrados que avaliaram a relação 

entre sobrecarga e resiliência de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. As três 

pesquisas apresentaram uma maioria de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, sendo 

que a maioria dos cuidadores era do sexo feminino, casadas e com baixa escolaridade, 

resultados semelhantes ao do presente estudo. A pesquisa de Zauszniewski et al. (2009), 

entretanto, utilizou uma amostra composta exclusivamente por mulheres. 

 Os familiares da presente pesquisa apresentaram um grau moderado de sobrecarga 

objetiva e subjetiva, dados semelhantes aos encontrados em outros estudos realizados no 

Brasil, que utilizaram a escala de medida FBIS-BR para medir a sobrecarga, no mesmo 

tipo de população. Os estudos de Albuquerque et al. (2010), Barroso et al. (2007), Batista 

et al. (2013), Cardoso, Galera et al. (2012) e Nolasco et al. (2014) obtiveram um grau 

moderado de sobrecarga objetiva. Com relação à sobrecarga subjetiva, Albuquerque et al. 

(2010), Camilo et al. (2012), Batista et al. (2013) e Nolasco et al. (2014) encontraram, 

também, um grau moderado. 

 A sobrecarga objetiva dos familiares cuidadores, no presente estudo, foi mais 

elevada em relação à assistência aos pacientes na vida cotidiana do que em relação a lidar 

com seus comportamentos problemáticos, pois as primeiras ocorriam com mais frequência. 

Os familiares tinham que desempenhar frequentemente tarefas como preparar refeições, 

cuidar da medicação e lembrar ou insistir que o paciente ocupasse o tempo com alguma 

atividade. Resultados semelhantes também foram identificados em outros estudos da área 

(Albuquerque et al., 2010; Barroso et al., 2007; Batista et al., 2013; Camilo et al., 2012; 

Nolasco et al., 2014). Esses resultados podem ser explicados, talvez, devido ao fato de que, 

no Brasil, já é comum, culturalmente, as mulheres exercerem tarefas cotidianas de 

cuidados aos familiares, pacientes ou não, como, por exemplo, preparo de refeições, tarefas 

de casa e cuidados com crianças. Na presente pesquisa, a maioria dos cuidadores eram 

mulheres, casadas, e que possuíam filhos. 

 Com relação à sobrecarga subjetiva, diferentemente dos dados citados acima, os 

resultados indicaram que os familiares experimentavam um sentimento maior de incômodo 

ao lidarem com os comportamentos problemáticos que os pacientes apresentavam do que 

ao auxiliá-los nas tarefas cotidianas, embora esses comportamentos acontecessem com 

menor frequência. Ou seja, apesar de ocorrerem ocasionalmente, os comportamentos 

problemáticos geraram mais incomodo do que as tarefas cotidianas. Os familiares sentiam-
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se mais incomodados ao terem que lidar com perturbações noturnas na casa, 

comportamentos desconcertantes do paciente, comportamentos auto e heteroagressivos, 

uso constante de cigarros, ingestão de líquidos em excesso, dentre outros. Esses resultados 

também foram observados nos estudos de Albuquerque et al. (2010), Batista et al. (2013), 

Camilo et al. (2012) e Nolasco et al. (2014). Com relação às preocupações dos familiares 

com o paciente, estes se preocupavam, principalmente, com a saúde e segurança física do 

paciente, seu futuro, suas condições financeiras e sua vida social, resultados também 

encontrados nos estudos de Barroso et al. (2007), Camilo et al. (2012) e Cardoso, Galera et 

al. (2012). 

 Com relação aos fatores associados a um maior grau de sobrecarga subjetiva, a 

análise de Regressão Linear Múltipla das características dos familiares e do escore global 

de resiliência mostrou que os preditores da sobrecarga subjetiva foram: “considerar a 

convivência com o paciente difícil ou muito difícil”, “não estar satisfeito com o apoio 

recebido dos serviços”, “cuidar do paciente há menos tempo”, “viver com seu 

companheiro” e “parentesco com o paciente ser de pai/mãe”. Esse modelo teve um bom 

poder preditivo, explicando 40% da variância da sobrecarga dos cuidadores. Entretanto, a 

variável resiliência não permaneceu nesse modelo, não tendo influenciado, portanto, o grau 

de sobrecarga quando comparada com outras variáveis dos familiares.  

 A relação encontrada entre a dificuldade de convivência do familiar com o paciente 

e o seu grau de sobrecarga corrobora o modelo teórico da sobrecarga de Maurin e Boyd 

(1990), pois neste modelo está previsto que a qualidade do relacionamento com o paciente 

pode afetar a sobrecarga. Este resultado foi semelhante ao encontrado por Bandeira et al. 

(2014). Esses dados sugerem que a implantação de intervenções voltadas para o 

desenvolvimento de um relacionamento melhor entre os familiares e os pacientes, por parte 

dos serviços de saúde mental, pode contribuir para reduzir a sobrecarga dos familiares 

cuidadores. Com relação ao tempo dedicado aos cuidados com o paciente, em anos, 

constatou-se, na presente pesquisa, que cuidar do paciente há menos tempo estava 

relacionado com maior sobrecarga, corroborando os dados do estudo de Hastrup, Berg e 

Gyrd-Hansen (2011) e do estudo de Mulud e McCarthy (2016). É possível que, com o 

passar dos anos, o familiar consiga administrar de forma mais eficiente e se habitue às 

tarefas necessárias ao cuidado. 

 Os familiares mais sobrecarregados foram, também, aqueles que consideravam 

insatisfatória a ajuda recebida pelos profissionais dos serviços atendidos, resultados 

também encontrados por Bandeira e Barroso (2005) e Rose (1996). É importante, portanto, 
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que os profissionais dos serviços dediquem-se a atender as diversas necessidades dos 

familiares, para que estes possam oferecer cuidados satisfatórios aos pacientes, sem 

prejudicarem sua própria saúde. Foi também relacionado com um maior grau de 

sobrecarga subjetiva, na presente pesquisa, o tipo de parentesco com o paciente. Familiares 

pais/mães do pacientes se sentiram mais sobrecarregados do que os demais familiares. 

Esses dados são corroborados por diversos estudos semelhantes da área (Albuquerque et 

al., 2010; Barroso, Bandeira, & Nascimento, 2007; Martínez et al., 2000; Zauszniewski, 

Bekhet, & Suresky, 2008). O parentesco com o paciente determina o tipo de 

relacionamento entre eles, o que pode determinar as diferenças no grau de sobrecarga 

percebida (Jungbauer & Angermeyer, 2002). Outra variável dos familiares, relacionada 

com um maior grau de sobrecarga, foi o familiar viver com um companheiro. Esse 

resultado é contrário ao observado no estudo de Goncalves-Pereira et al. (2013), pois estes 

autores encontraram que os familiares que não viviam com um companheiro, ou não eram 

casados, apresentavam uma sobrecarga mais elevada. Por sua vez, Viana et al. (2013) 

concluíram que viver com companheiro ou ser casado não prediz a sobrecarga dos 

familiares cuidadores. Portanto, existe a necessidade de mais estudos que possam elucidar 

essa questão. 

 Por sua vez, em relação à análise de Regressão Linear Múltipla referente às 

características dos pacientes, as variáveis “maior número de comportamentos 

problemáticos”, “não tomar a sua medicação sozinhos”, “diagnóstico relacionado a 

transtornos do humor (F30 a F39)” e “possuir menor idade” foram preditoras da sobrecarga 

subjetiva do cuidador. Esse modelo, também, teve um bom poder preditivo, explicando 

37% da variância da sobrecarga dos familiares cuidadores. Novamente, a variável 

resiliência não permaneceu nesse modelo de regressão, não tendo influenciado, portanto, o 

grau de sobrecarga quando comparada com outras variáveis dos pacientes. 

 Na literatura da área, os comportamentos problemáticos são apontados, 

consistentemente, como um fator diretamente relacionado a um maior grau de sobrecarga 

subjetiva (Bandeira & Barroso, 2005; Cardoso, Galera et al., 2012; Eloia et al. 2014; 

Loukissa, 1995; Maurin & Boyd, 1990; Mulud & McCarthy, 2016; Pratima et al., 2011; 

Rose, 1996), assim como a adesão ao medicamento (Bandeira & Barroso, 2005; Souza 

Filho, Sousa, Parente, & Martins, 2010; Tessler & Gamache, 2000). É importante, 

portanto, que os familiares sejam instruídos sobre a melhor forma de lidar com os 

comportamentos problemáticos dos pacientes. Além disso, estes devem ser instruídos 

quanto à importância da medicação para o tratamento dos pacientes, pois a falta da 
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medicação pode ser um dos fatores relacionados às recaídas e, consequentemente, ao 

aumento na emissão dos comportamentos problemáticos. 

 A sobrecarga dos familiares também foi maior quando os pacientes eram mais 

novos, resultados corroborados por Zauszniewski et al. (2008) e Barroso et al. (2007). 

Entretanto, Bandeira e Barroso (2005) e Demarco et al. (2014) encontraram que a 

sobrecarga era maior quando os pacientes tinham maior idade, havendo, portanto, uma 

contradição na literatura, o que demanda que novas pesquisas sejam realizadas. Por sua 

vez, o tipo de diagnóstico também carece de consenso na literatura da área, conforme 

revisão feita por Bandeira e Barroso (2005). Na presente pesquisa, transtornos do humor 

foram relacionados com uma maior sobrecarga, resultado semelhante ao encontrado por 

Zauszniewski et al. (2008), mas diferente dos encontrados por Gutiérrez-Maldonado e 

Caqueo-Urízar (2007) e Martens e Addington (2001), nos quais a sobrecarga era maior 

quando os pacientes possuíam algum transtorno dos espectro da esquizofrenia. Por sua vez, 

Chadda, Singh e Ganguly (2007) não encontraram diferenças na sobrecarga percebida 

pelos familiares cuidadores de pessoas com esquizofrenia quando comparada com a 

sobrecarga de cuidadores de pacientes com transtornos do humor. Novas pesquisas podem 

ajudar a elucidar esta questão e, consequentemente, permitir a elaboração de programas 

psicoeducativos específicos para os familiares de cada grupo de pacientes. 

 A hipótese principal do presente trabalho foi de que níveis mais elevados de 

resiliência estariam associados a um grau menor de sobrecarga subjetiva dos familiares 

cuidadores. Essa hipótese foi parcialmente confirmada. Quando o escore global de 

resiliência foi comparado com as subescalas de sobrecarga subjetiva A, B e E, houve uma 

correlação significativa entre o nível de resiliência e a subescala A, de assistência na vida 

cotidiana, e a subescala B, de supervisão dos comportamentos problemáticos. Estes 

resultados indicam que quanto maior o nível de resiliência dos cuidadores, menor seu grau 

de sobrecarga subjetiva nas tarefas de assistência na vida cotidiana e na supervisão de 

comportamentos problemáticos. Entretanto, não houve correlação com a subescala E, 

relativa às preocupações com o paciente. Quando o nível de resiliência foi comparado com 

o escore global de sobrecarga subjetiva, também não houve uma correlação significativa 

entre as duas variáveis. Esse resultado difere dos dados dos três estudos encontrados que 

avaliaram a relação entre resiliência e sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos (Enns et al., 1999; Mulud & McCarthy, 2016 e Zauszniewski et al., 2009), 

pois estes encontraram uma correlação significativa entre essas duas variáveis. Como os 
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instrumentos de medida de sobrecarga utilizados, em cada uma dessas pesquisas, foram 

diferentes, não foi possível comparar os resultados de cada subescala separadamente. 

 Entretanto, os estudos de Enns et al. (1999) e Zauszniewski et al. (2009) 

apresentam alguns problemas metodológicos. Enns et al. (1999) comparam os familiares 

cuidadores com um grupo controle, mas não explicaram como foi feita a seleção desse 

grupo. Além disso, houve uma grande mortalidade na amostra do grupo experimental, pois 

apenas 53% dos convidados aceitaram participar da pesquisa, o que pode significar que 

apenas os familiares mais resilientes permaneceram na pesquisa. Outro problema 

encontrado foi o momento da coleta dos dados, feito logo após a internação dos pacientes, 

o que pode sugerir um alívio após a hospitalização do paciente, mais do que um indicador 

de menor sobrecarga. Por fim, há um problema quanto aos instrumentos utilizados, que não 

medem especificamente sobrecarga e resiliência. A medida de sobrecarga utilizada 

avaliava situações estressoras, mas pode não identificar os estressores específicos 

associados ao cuidado de um membro da família com transtorno psiquiátrico, e os próprios 

autores sugerem a utilização de instrumentos específicos em pesquisas futuras. Quanto à 

resiliência, foi utilizado um modelo teórico associado com pesquisas sobre resiliência e 

medidas padronizadas sobre fatores envolvidos com a promoção da resiliência, mas não 

uma escala de medida com qualidades psicométricas de validade e fidedignidade específica 

para o construto resiliência, o que compromete a análise e a validade dos resultados. Por 

sua vez, Zauszniewski et al. (2009) utilizaram, em sua análise, escalas que medem 

indicadores de resiliência, nesse caso específico, senso de coerência e desenvoltura. Ambos 

os construtos estão relacionados à resiliência, e foram, em sua pesquisa, correlacionados 

significativamente com a sobrecarga dos familiares cuidadores. Entretanto, como não se 

trata de medidas especificas de resiliência, deve-se ter a precaução de confirmar a 

correlação com conceitos relacionados à resiliência e não especificamente ao grau de 

resiliência. 

 Além de senso de coerência e desenvoltura, Van Breda (2001) e Richardson (2002), 

encontraram, em seus estudos, que os construtos esperança, maestria, autoeficácia, 

otimismo e felicidade estariam, também, relacionados ao conceito de resiliência. Dentre 

esses, esperança (Hernandez et al., 2013), maestria (Rose et al., 2006) e autoeficácia 

(Durmaz & Okanli, 2014) foram investigados e relacionados com a sobrecarga, em 

amostras de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. Os resultados dessas 

pesquisas indicaram que níveis mais elevados de esperança e autoeficácia estariam 

correlacionados com um menor grau de sobrecarga percebida pelos familiares, ou seja, foi 
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encontrada uma relação negativa entre esses construtos. Entretanto, maestria não foi 

correlacionada significativamente com o grau de sobrecarga. 

 Foram encontrados, ainda, estudos que avaliaram a relação entre resiliência e 

sobrecarga de familiares cuidadores, em outras populações-alvo, como cuidadores de 

pessoas com Alzheimer (Córdoba & Poches, 2016), demência (Fernández-Lansac et al., 

2012) e lesão na medula espinhal (Simpson & Jones, 2013; Vagharseyyedin & Molazem, 

2013). Destes, apenas Córdoba e Poches (2016) não encontraram uma correlação 

significativa entre as duas variáveis. No estudo de Vagharseyyedin e Molazem (2013), 

apesar do nível resiliência estar relacionado significativamente com o grau de sobrecarga, 

em sua análise de regressão, a variável resiliência não permaneceu no modelo, ou seja, a 

resiliência não foi preditora do grau de sobrecarga, resultado semelhante ao presente 

estudo. As variáveis preditoras da sobrecarga, nessa pesquisa, estavam relacionadas com o 

familiar possuir menor nível educacional, maior idade e um menor nível de felicidade. 

Felicidade é, também, um construto relacionado à resiliência (Van Breda, 2001 e 

Richardson, 2002) e foi correlacionada significativamente com o grau de sobrecarga. 

 O presente estudo possui algumas limitações. Trata-se de um estudo do tipo 

correlacional, o qual permite identificar os fatores preditores da sobrecarga subjetiva, mas 

não possibilita verificar uma relação causal entre as variáveis estudadas ou a direção dessa 

relação. Uma segunda limitação se refere ao fato de os dados terem sido coletados em um 

único momento, ou seja, em apenas uma entrevista com o familiar cuidador. Devem ser 

realizadas, para contornar essa limitação, pesquisas longitudinais, que permitiriam 

acompanhar as modificações ocorridas na vida dos familiares ao longo do tempo, em 

particular as relações entre resiliência e sobrecarga. Outra limitação se refere à dificuldade 

de se generalizar os resultados, pois a amostra estudada não foi selecionada aleatoriamente 

da população-alvo e, portanto, os resultados não podem ser generalizados para outros 

contextos. Além disso, uma ultima limitação é que este estudo se restringe à avaliação da 

sobrecarga de familiares de pacientes que estão em tratamento, não incluindo, portanto, 

familiares de pacientes que abandonaram o serviço ou que nunca procuraram tratamento. É 

importante que sejam realizados estudos semelhantes a este, no futuro, com amostras 

aleatórias, para que seja possível a generalização dos resultados, de forma a esclarecer a 

importância da resiliência em relação à sobrecarga dos familiares cuidadores. 
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CONCLUSÃO 

 

 Os resultados dessa pesquisa permitiram concluir que a hipótese principal deste 

trabalho, de que o nível de resiliência dos familiares cuidadores estaria relacionado 

negativamente ao seu grau de sobrecarga subjetiva, foi parcialmente confirmada. As 

análises feitas identificaram uma correlação negativa significativa entre o nível de 

resiliência dos familiares e o seu grau de sobrecarga subjetiva, relativas à assistência aos 

pacientes na vida cotidiana e à supervisão dos comportamentos problemáticos dos 

pacientes. Entretanto, não houve correlação significativa com a sobrecarga subjetiva 

relativa às preocupações com o paciente, nem com o escore global de sobrecarga. Nas 

análises de regressão realizada, a resiliência não permaneceu no modelo final, 

comparativamente às características sociodemográficas e de condições de vida dos 

familiares e pacientes, e características clínicas dos pacientes, que foram preditores da 

sobrecarga subjetiva dos familiares. Portanto, o grau de resiliência estava relacionado a 

aspectos específicos da sobrecarga dos familiares. 

 Este estudo permitiu, ainda, identificar as variáveis que foram preditoras de um 

maior grau de sobrecarga dos familiares cuidadores. A sobrecarga subjetiva foi maior 

quando: os familiares consideravam difícil sua convivência com o paciente; não estavam 

satisfeitos com o apoio recebido dos serviços; cuidavam do paciente há menos tempo; 

viviam com um companheiro; o parentesco com o paciente era de pai/mãe; os pacientes 

apresentavam um número maior de comportamentos problemáticos; os pacientes não 

tomavam, sozinhos, sua medicação; o tipo de diagnóstico era relacionado a transtornos do 

humor (F30 a F39) e quando os pacientes tinham menor idade.  

 Esses resultados indicam a necessidade dos serviços de saúde mental realizar 

intervenções junto aos familiares, objetivando melhorar a convivência entre familiares e 

pacientes, oferecendo apoio aos familiares, bem como informações de como lidar com os 

comportamentos problemáticos apresentados pelos pacientes. Os resultados sugerem, 

ainda, que os profissionais devem trabalhar, junto aos pacientes, a adesão ao medicamento, 

elucidando a importância desses no sucesso do tratamento. Atuando em questões sensíveis 

como estas, que impactam diretamente a sobrecarga dos familiares, a satisfação com os 

profissionais pode aumentar e a sobrecarga diminuir, consequentemente, aumentando a 

qualidade de vida dos familiares e os cuidados oferecidos por eles aos pacientes. 
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 Apesar de existirem incipientes pesquisas relacionadas à sobrecarga dos familiares 

cuidadores, em geral, observa-se que são ainda mais escassas as pesquisas que avaliam sua 

relação com a resiliência dos cuidadores de pacientes psiquiátricos. Esse foi um dos 

desafios para a presente pesquisa, devido à dificuldade de acesso a estudos semelhantes e, 

consequentemente, a limitação na comparação dos resultados obtidos. Entretanto, foram 

encontradas algumas pesquisas que examinaram características dos familiares cuidadores 

de pacientes psiquiátricos que podem ser consideradas indicadores de resiliência, como 

esperança, maestria, autoeficácia, senso de coerência e desenvoltura, bem como pesquisas 

que investigaram a resiliência entre cuidadores de outros tipos de pacientes. Essas 

pesquisas, em sua maioria, mostraram que os familiares que possuem características 

relacionadas à resiliência conseguem manejar e superar melhor as adversidades associadas 

ao papel de cuidadores. No presente estudo, esta relação se observou em relação a dois 

aspectos da sobrecarga, referentes à prestação de cuidados aos pacientes nas tarefas 

cotidianas e ao lidar com seus comportamentos problemáticos. Nestes aspectos, os dados 

mostram que um nível mais elevado de resiliência está associado com menor sobrecarga, 

sugerindo que fortalecer a resiliência dos familiares poderia contribuir para seu próprio 

bem estar e também daqueles que eles provêm cuidados. 

 É importante que sejam realizadas mais pesquisas sobre esta temática, visando 

auxiliar a compreensão do impacto da resiliência na sobrecarga dos familiares cuidadores, 

utilizando-se amostras de pacientes psiquiátricos, e instrumentos padronizados, que 

permitam a comparação dos resultados. Devem-se realizar, ainda, estudos com o intuito de 

dirimir dúvidas relativas aos fatores associados a um maior grau de sobrecarga, focos ainda 

de contradição na literatura, como, por exemplo, o familiar viver com o companheiro, a 

idade do paciente e o tipo de diagnóstico. Por fim, devem ser realizados estudos que 

investiguem os fatores associados ao nível de resiliência, o que poderia facilitar a 

elaboração de intervenções visando aumentar a resiliência dos familiares cuidadores. 

 A presente pesquisa possibilitou o aumento do conhecimento na área, pois tratou-se 

de um estudo inédito, que avaliou a relação entre resiliência e sobrecarga de familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos no Brasil, pois não foram encontrados estudos 

nacionais sobre esta temática. Os resultados obtidos neste estudo apontam para aspectos 

específicos que podem ser o foco de intervenções psicoeducativas pelos profissionais dos 

serviços de saúde mental, visando melhorar as condições de vida e diminuir a sobrecarga 

dos familiares cuidadores, o que pode refletir diretamente nos cuidados cotidianos 
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oferecidos aos pacientes psiquiátricos, e interferindo, consequentemente, no sucesso do seu 

tratamento.  
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Instruções de aplicação  

 

Este questionário tem como objetivo avaliar a experiência dos familiares de pacientes 

psiquiátricos de cuidar dos seus pacientes e o impacto desta experiência em suas vidas, em 

termos da sobrecarga sentida por eles.  

O questionário deve ser aplicado em situação de entrevista, por um entrevistador 

previamente treinado. O tempo de aplicação dura aproximadamente 30 minutos.  

Para a realização da entrevista, uma situação de privacidade deve ser buscada. O 

respondente deve ser adequadamente informado sobre o objetivo da aplicação do 

instrumento e o destino dos dados obtidos. Deve também se sentir à vontade para 

esclarecer quaisquer dúvidas ao longo da aplicação. Em situações de pesquisa, uma vez 

que o familiar concorde em responder, é fundamental a obtenção do consentimento livre e 

esclarecido.  

Durante a entrevista, deve ser enfatizado que o questionário se refere aos últimos 30 

dias da vida do paciente, independente do local onde o indivíduo se encontre. O 

instrumento deve ser respondido em apenas um encontro. Todas as questões do 

questionário devem ser respondidas.  

Deve ser enfatizado para o respondente que não há respostas certas nem erradas e 

que ele deve responder com base em sua própria experiência pessoal, de forma a expressar 

sinceramente seus sentimentos, com relação à sobrecarga sentida em cuidar do paciente.  

As respostas de cada item devem ser anotadas no questionário pelo entrevistador.  
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ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DA FAMÍLIA FBIS-BR 

 

PARTE A: ASSISTÊNCIA NA VIDA COTIDIANA  

 

Geralmente as pessoas que têm doenças mentais precisam de ajuda ou precisam ser lembradas 

de fazer as coisas comuns do dia-a-dia. As perguntas que vou fazer agora são sobre isso. 

Talvez, nem todas elas se apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o 

conhecimento que você tem sobre ele(a).  

 

A1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer  

coisas como se pentear, tomar banho ou se vestir ? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A2a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

 

A1b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) ou lembrar–lhe de fazer essas coisas?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

A2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou encorajou (Nome) a  

tomar os remédios dele(a) ou teve que dar o remédio pessoalmente ou às escondidas?  

Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A3a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

 

A2b. Quanto lhe incomodou ter que fazer alguma coisa para (Nome) tomar os remédios  

dele(a)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

A3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer  

tarefas da casa (ex. arrumar a cama, limpar o quarto, lavar roupa, etc.) ou teve que fazer  

isto para ele(a)? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A4a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

  

A3b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  
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A4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) ou lembrou-lhe de fazer  

compras de alimentos, roupas ou outros objetos ou teve que fazer compras para ele(a)?  

Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A5a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

  

A4b.Quanto lhe incomodou ter que ajudar, lembrar ou fazer essas coisas para ele(a)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

A5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você cozinhou para (Nome) ou o (a) ajudou a  

preparar as refeições? Foram quantas vezes?  

___________1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A6a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

  

A5b. Quanto lhe incomodou ter que cozinhar para (Nome) ou ajudá-lo(a) a preparar as  

refeições dele(a)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

A6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou a levar (Nome) a algum lugar, à pé, de 

carro, de ônibus ou por outros meios de transporte? Foram quantas vezes?  

___________1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A7a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

 

A6b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar a levar (Nome) a algum lugar?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

A7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou (Nome) a cuidar do dinheiro dele(a) ou 

teve que fazer isso por ele/ela? Foram quantas vezes?  

___________1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A8a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

 

A7b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar (Nome) a cuidar do dinheiro dele (a) ou a fazer  

isto por ele (a)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  
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A8a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você ajudou, lembrou ou insistiu com (Nome) para 

ele(a) se ocupar com alguma coisa, não ficar à toa, usar o seu tempo para fazer alguma coisa, 

como ler revista, se divertir com alguma coisa, trabalhar, estudar ou visitar as pessoas, etc. ? 

Foram quantas vezes?  

___________1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ A9a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

 

A8b. Quanto lhe incomodou ter que ajudar ou lembrar (Nome) a se ocupar com alguma coisa?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

A9a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você lembrou, encorajou ou insistiu com (Nome) ou 

teve que levá-lo(a) para as suas consultas médicas ou atividades nos serviços de saúde mental ? 

Foram quantas vezes?  

___________1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B1a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

  

A9b. Quanto lhe incomodou ter que lembrar, encorajar ou levar (Nome) para as suas consultas 

médicas ou atividades nos serviços de saúde mental?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

 

PARTE B: SUPERVISÃO AOS COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS  
 

Algumas vezes, as pessoas com doenças mentais podem precisar de ajuda quando ocorrem 

alguns comportamentos problemáticos. As perguntas que vou fazer agora talvez não se 

apliquem a (Nome), mas tente respondê-las, por favor, com o conhecimento que você tem 

sobre ele (a).  

 

B1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de apresentar 

algum comportamento que te deixasse envergonhado(a) ou incomodado(a) ou teve que lidar 

com estes comportamentos ou com suas consequências ? Foram quantas vezes?  

___________1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B2a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

B1b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento desconcertante de (Nome)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  
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B2a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que (Nome) ficasse 

exigindo demais sua atenção ou você teve que lidar com este comportamento ou suas 

consequências ? Foram quantas vezes?  

___________1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B3a)     vez p/ semana        p/ semana           p/semana             dias ?  

 

B2b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com o comportamento de (Nome) de exigir que você 

dê atenção a ele(a)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

B3a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  

(Nome) incomodasse as pessoas durante a noite ou teve que lidar com este comportamento ou 

com suas consequências ? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B4a)        vez p/ semana       p/ semana          p/semana             dias ?  

 

B3b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento perturbador de (Nome)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

B4a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  

(Nome) insultasse alguém, ameaçasse ou machucasse alguém ou teve que lidar com este 

comportamento ou suas consequências ? Foram quantas vezes?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

  

(PASSE P/ B5a.) vez p/ semana p/ semana p/semana dias ?  

B4b. Quanto lhe incomodou ter que fazer isso?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

B5a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir (Nome) de falar em 

morrer, ou de falar em se matar, de ameaçar ou tentar se matar? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B6a)        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  

 

B5b. Quanto lhe incomodou estas conversas, ameaças ou tentativas de (Nome) de se matar ou 

de falar em morrer?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  
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B6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  

(Nome) bebesse demais (bebidas alcoólicas) ou teve que lidar com as consequências deste 
comportamento? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B7a)        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  

 

B6b.Quanto lhe incomodou o fato de (Nome) beber ?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

B7a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  

(Nome) comesse ou bebesse demais (bebidas não alcoólicas, ex. café, xaropes, etc.) ou  

fumasse demais? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ B8a)        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  

  

B7b. Quanto lhe incomodou ter que lidar com este comportamento de (Nome)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

B8a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir  

(Nome) de usar drogas (ilegais) ou teve que lidar com as consequências deste comportamento? 
Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

(PASSE P/ C1a)        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  

 

B8b. Quanto lhe incomodou o fato de ( Nome ) usar drogas (ilegais)?  

_____1______  _____2______   ____3_____   ____4______  

Nem um pouco              muito pouco                um pouco                        muito ?  

 

PARTE C : GASTOS FINANCEIROS  

 

C1. Nos últimos 30 dias, você, pessoalmente, pagou ou deu algum dinheiro seu à (Nome) para 

cobrir algumas despesas dele (a) e que ele não lhe tenha devolvido? Sim___ Não___  

 

C2. Nos últimos 30 dias, o paciente teve gastos com          SIM    NÃO    Gastos nos  

os itens abaixo?                                                                                            últimos 30 dias  

a- Transporte (carro, combustível, ônibus, táxi, etc?) .......... 1        2         $------------  

b- Roupas e calçados? .......................................................... 1        2          $------------  

c- Trocados para pequenos gastos?....................................... 1        2          $------------  

d- Alimentação ?....................................................................1        2          $------------ 

     (se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a  

       parcela destas despesas correspondente ao paciente). 
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e- Moradia (aluguel , prestação da casa)?.................................. 1         2         $--------------  

(se ele mora com o paciente, peça-lhe para estimar a  

parcela desta despesa correspondente ao paciente)  

f- Medicamentos ?...................................................................... 1    2  $--------------  

g- Tratamento de saúde mental ? ............................................... 1   2  $--------------  

h- Outros gastos médicos (dentista,fisioterapeuta,etc.)?............ 1   2   $--------------  

i- Cigarros? ................................................................................ 1    2   $--------------  

j- Objetos pessoais? __________ .............................................. 1    2  $--------------  

k- Telefone?................................................................................ 1    2   $--------------  

l- Pagamento de profissionais p/cuidar do paciente................... 1    2   $--------------  

m- Plano de saúde ___________________________________ 1    2   $--------------  

n- Outras despesas ? ( Especifique ) :------------------------------- 1    2   $--------------  

 

C2-Total: $_______  

C3. Quantia com a qual o paciente contribuiu para as despesas mensais: ___________  

 

C4. Gastos da família com o paciente (diferença entre C2 e C3): ______________  

 

C5. No último ano, os gastos que você teve com (Nome) foram pesados para você com que 

frequência?  

 

Sempre ou quase sempre   5  

Frequentemente              4  

Ás vezes     3  

Raramente               2  

Nunca      1  

 

 

PARTE D. IMPACTO NAS ROTINAS DIÁRIAS  
 

D1a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você faltou, chegou atrasado ou cancelou algum 

compromisso, como no trabalho, na escola ou em outros lugares, porque teve que cuidar de 

(Nome)? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  

 

D1b. Nos últimos 30 dias, quantas vezes as suas atividades sociais e de lazer (ex. sair para 

descansar ou visitar alguém) foram alteradas ou perturbadas, porque você teve que cuidar de 

(Nome)? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  
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D1c. Nos últimos 30 dias, quantas vezes os seus serviços de casa ou a rotina da casa foi 

alterada ou perturbada porque você teve que cuidar de (Nome)? Foram quantas vezes?  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  

 

D1d. Nos últimos 30 dias, quantas vezes o fato de cuidar de (Nome) impediu de você dedicar 

aos outros membros da família a atenção e o tempo de que eles necessitavam? Foram quantas 

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  

 

D2. A doença de (Nome) provocou mudanças mais ou menos permanentes na sua rotina diária, 

no seu trabalho ou na sua vida social? Sim ( ) Não ( ).  

______1______     ______2_____     _____3_____     ____4_____      _____5_____  

Nenhuma vez        menos que uma     1 ou 2 vezes        de 3 a 6 vezes     Todos os  

        vez p/ semana       p/ semana         p/semana            dias ?  

 

D3. Por causa da doença de (Nome):  

 

(Nota ao entrevistador: Você pode circular mais de uma resposta)  

Sim  Não  

a- Você teve que trabalhar menos ou abandonar o seu emprego  2  1  

ou teve que trabalhar mais para cobrir os gastos?  

b- Você teve que se aposentar mais cedo do que você planejava?...  2  1  

c- Você deixou de ter (ou tem menos) vida social (ex.deixou de  

passear, visitar pessoas, ir a festas, etc.)?.................................  2   1  

d- Você perdeu amizades? ..............................................................     2   1  

e- Você deixou de tirar férias (ex. visitar parentes, viajar)?..............   2   1  

f- Você deixou de receber (ou recebe menos) pessoas em casa........    2   1  

(familiares e/ou amigos)?  

 

PARTE E: PREOCUPAÇÃO COM O PACIENTE  

 

Mesmo quando as pessoas não se vêem por algum tempo, às vezes, mesmo assim elas se 

preocupam umas com as outras. Eu gostaria de perguntar-lhe sobre suas preocupações com 

(Nome).  

 

E1. Você fica preocupado(a) com a segurança física de (Nome) (ex. que alguma coisa ruim 

aconteça com ele(a), que ele(a) sofra um acidente, entre em uma briga, que alguém se 

aproveite dele(a), que fuja, etc.):  

_____1_____      ____2_____        ____3_____          ___4____              ___5____  

    Nunca              raramente            às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

        sempre? 
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E2. Você fica preocupado(a) com o tipo de ajuda e tratamento médico que (Nome) está 

recebendo ?(ex. com receio de que ele(a) não esteja sendo bem atendido(a), de que não esteja 

recebendo um bom tratamento para a doença dele(a), etc.?)  

_____1_____      ____2_____        ____3_____          ___4____              ___5____  

    Nunca              raramente            às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

        sempre? 

 

E3. Você fica preocupado(a) com a vida social de (Nome) (ex. preocupado se ele(a) não sai 

muito de casa, ou se sai demais ou se tem poucos amigos ou se sai com amigos que não lhe 

convém ?)  

_____1_____      ____2_____        ____3_____          ___4____              ___5____  

    Nunca              raramente            às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

        sempre? 

 

E4. Você fica preocupado(a) com a saúde física de (Nome)? (ex. dores, doenças, etc.)  

_____1_____      ____2_____        ____3_____          ___4____              ___5____  

    Nunca              raramente            às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

        sempre? 

 

E5. Você fica preocupado(a) com as condições de moradia atual de (Nome)?  

_____1_____      ____2_____        ____3_____          ___4____              ___5____  

    Nunca              raramente            às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

        sempre? 

 

E6.Você fica preocupado(a) ao pensar como (Nome) faria para sobreviver financeiramente se 

não houvesse você para ajudá-lo?  

_____1_____      ____2_____        ____3_____          ___4____              ___5____  

    Nunca              raramente            às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

        sempre? 

 

E7. Você fica preocupado(a) com o futuro de (Nome)?  

_____1_____      ____2_____        ____3_____          ___4____              ___5____  

    Nunca              raramente            às vezes         frequentemente      sempre ou quase 

        sempre? 

 

 

  



106 
 

ANEXO B 

Escala de Resiliência de Connor-Davidson para Brasileiros (RISC-10-Br) 

Lopes & Martins (2010) 

 

Itens resumidos da escala: 

1) Adaptar a mudanças 

2) Lidar com qualquer situação 

3) Ver o lado engraçado dos problemas 

4) Lidar com estresse 

5) Dar a volta por cima 

6) Atingir objetivos 

7) Concentração e pensamento claro 

8) Não ser desencorajado pelo fracasso 

9) Sou pessoa forte 

10) Lidar com sentimentos desagradáveis 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 
 

PARTE A -  DADOS SOBRE O PACIENTE    
 

 

1. Nome do respondente: 
___________________________________________________________ 
2. Entrevistador: ___________________________________         

3. Instituição:______________________________________ 

4. Data da Entrevista: ___/___/___ 

5. Local entrevista: _________________________________ 

 
 

A) DADOS DO PRONTUÁRIO 
 
6. Número do prontuário: ____________________ 
7. Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino           
8. Diagnóstico (nome e número do CID 10): ______________________________________  
9. Co-morbidades: ___________________________________________________________ 
10. Idade: _____ anos        
11. Data de Nascimento: ___/___/___ 

 

B) DADOS FORNECIDOS EM ENTREVISTA COM O FAMILIAR: 

 
Dados clínicos do paciente 
 
12. Há quantos anos (Nome) está doente? ______ anos. 
 
13. Há quanto tempo (Nome) faz tratamento psiquiátrico? ______ anos. 

 

14. Qual tipo de tratamento (Nome) está realizando? 

(   ) 1. Medicamentoso  (   ) 2.  Psicológico  (   ) 3. Terapia Ocupacional  (   ) 4.  Outros _________ 

 

15. Quantas vezes (Nome) foi internado?____________________________________ 
 

16. Quantos remédios o médico receitou para (Nome)? _______ 
 
17. (Nome) toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
18. (Nome) Se não toma o remédio sozinho, (Nome) aceita tomar com outra pessoa?  
         0. (  ) Não      1. (  ) Sim      2. (  ) às vezes. 
 
19. Além desta doença psiquiátrica, (Nome) tem outras doenças físicas? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 

20. (Nome) faz tratamento para estas doenças físicas? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
 
Dados sociodemográficos e condições de vida do paciente 
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21. Até que série (Nome) estudou? Ultima série cursada: ______ Classificação (grau):__________ 
 
22. Número de anos de escolaridade: ________________________ 

 
23. Qual é o estado civil de (Nome)? 
(  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 3. Vivendo como casado(a)                 (  ) 5. Viúvo(a)       
(  ) 2. Casado(a)                      (  ) 4. Separado(a) / Divorciado       
24. (Nome) vive com companheiro? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
25. (Nome) recebe algum dinheiro? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
26. Se sim: Quanto ele recebe? R$____________________________________________________ 
 
27. De onde (Nome) obtém essa renda? _______________________________________________ 
 
28.  (Nome) está trabalhando?     0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
    
29. (Nome) faz alguma coisa fora de casa?  0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
30. (Nome) ajuda nas tarefas de casa? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
31. (Nome) tem alguma atividade de diversão dentro de casa? (ex .ver TV, ouvir radio, ler, fazer 
tricot ou crochê)   0. (  ) Não     1. (  ) Sim    
                  
32. (Nome) tem alguma atividade de diversão fora de casa?  (ex . sair para passear, visitar alguém, 
jogar bola) 0. (  ) Não     1. (  ) Sim          
 
33. (Nome) tem um quarto só para ele(a) em casa?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 

 
PARTE B - DADOS DO FAMILIAR   

 
Agora farei algumas perguntas para poder descrever as características das pessoas que 

estão participando desse estudo. 
 

Condições de vida do familiar 
 
34. Você tem alguma atividade de diversão dentro de casa? (ex .ver TV, ouvir radio, ler, fazer 
tricot ou crochê)  0. (  ) Não     1. (  ) Sim  
 
35. Você tem alguma atividade de diversão fora de casa?  (ex . sair para passear, visitar alguém, 
jogar bola) 0. (  ) Não     1. (  ) Sim          
 
36. Você tem um amigo com quem você gosta de conversar quando está se sentindo chateado?   
0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
37. Você pratica alguma religião? 0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
38. Existem outras pessoas na casa ou na sua família que estão doentes e que necessitam de sua 
ajuda?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim       
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39. Você tem algum problema de saúde atualmente?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim  
 
40. Há crianças morando na mesma casa?  0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
41.  Você pode contar com ajuda de alguma pessoa para cuidar de (Nome)?  0. (  ) Não    1. (  ) Sim 
 
42. Há quanto tempo você cuida de (Nome)?________________________ 
 
43. Você sente que você tem o apoio dos profissionais do (Nome do Serviço) que cuidam de 
(Nome)? (Exemplos de apoio: ter liberdade para chamá-los quando precisar, ajuda nos momentos 
de crise do (Nome)).   0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
44. Você acha que a ajuda que você recebe dos profissionais é: 
  (  ) 1. muito insatisfatória     (  ) 2. Insatisfatória     (  ) 3. satisfatória    (  ) 4. muito satisfatória 
 
45. Você recebe visita dos profissionais do Programa Saúde da Família?   0. (  ) Não    1. (  ) Sim  
 
46. Se sim, com que frequência? (  ) semanalmente (  ) mensalmente (  ) quinzenalmente  (  ) 
outro:___ 
 
47. Você acha que recebeu informações suficientes sobre a doença de (Nome)?  
0. (  ) Não 1. (  ) Sim 
 
48. De modo geral, você está satisfeita com o apoio que tem recebido? 0. (  ) Não 1. (  ) Sim 
 
49. Você já se sentiu doente por causa de suas tarefas de cuidar de (Nome)?    0. (  ) Não  1. (  ) 
Sim  
 
50. Quais são os comportamentos de (Nome) que lhe incomodam mais? 
 

Nota ao entrevistador: Espere o familiar falar espontaneamente. Depois, verifique as opções 

abaixo. 
 
(  ) agressividade física (  ) problema de sexualidade (  ) quebra objetos 
(  ) ameaças, agressão verbal (  ) pede atenção demais (  ) foge para a rua              
(  ) agitação     (  ) recusar o remédio (  ) tira a roupa 
(  ) crises de nervo (  ) drogas (  )  bebidas    
(  ) pede comida na rua                   (  ) falta de  higiene (  ) falar sozinho 
(  ) fumar demais                                 (  ) ser muito dependente (  ) ficar atoa em casa                                       
(  ) não ajuda nas tarefas de 
casa    

(  ) fica sem energia  

outros: ________________________________________________________________________ 
 
51. Número de comportamentos problemáticos que o paciente apresenta: 
____________________ 
 
52. Você acredita que (Nome) conseguiria controlar seus comportamentos problemáticos se ele 
quisesse?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim  
 
53. O que você acha da sua convivência com (Nome)? Você acha que é: 
(  ) 1. muito difícil    (  ) 2. difícil         (  ) 3. fácil  (  ) 4. muito fácil 
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54. Você sente alguma satisfação em cuidar de (Nome)?  
 (  ) 1. nenhuma satisfação       (  ) 2. um pouco de satisfação       (  ) 3. muita satisfação 
 
55. Você sente atitude negativa das pessoas em relação a você?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 

 

 
Dados sociodemográficos do familiar 
 
56. Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino    
      
57. Idade: _____ anos. 
        
58. Data de Nascimento: ___/___/___ 
 
59. Qual é o seu parentesco com (Nome)? 
 (  ) 1. mãe/pai     (  ) 2. irmão(ã)   (  ) 3. cônjuge     (  ) 4. filho(a)      (  ) 5. outra________________ 
  
60. Estado civil:   (  ) 1. Solteiro(a)      (  ) 3. Vivendo como casado(a)       (  ) 5. Viúvo(a)       

                 (  ) 2. Casado(a)       (  ) 4. Separado(a) / Divorciado 
 
61. Vive com companheiro?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
62. Você tem filhos?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim           
 
63. Você frequentou ou frequenta a Escola?   (  ) 0. Não   (  ) 1. Sim  
 
64. Grau de escolaridade:______________________________  
 
65. Número de anos de escolaridade: ________________________ 
 
66. Você trabalha atualmente?    0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
67. O que você faz atualmente? 
(  ) 1. Trabalho diário remunerado (  ) 4. Aposentado (  ) 7. Desempregado 
(  ) 2. Trabalho remunerado não-diário (  ) 5. Dona de casa (do lar) (  ) 8. Afastado 
(  ) 3. Faz biscates externos esporádicos, 
         remunerado 

(  ) 6. Está estudando                (  ) 9. Pensão 

                                                           
68. Você tem uma renda mensal (você recebe algum dinheiro)?  0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
69. Se sim, quanto você ganha por mês?_____________________________ 
 
70. De onde retira esta renda?______________________ 
 
71. Se não tem renda, vive com a renda de quem? __________________________ 
 
72. Além de você mais alguém possui renda?   0. (  ) Não     1. (  ) Sim 
 
73. Qual a renda mensal da família? _____________________________________  
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ANEXO D 

 

Parecer da Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(CEPES/UFSJ) 
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ANEXO E 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de entrevistas sobre a vivência dos familiares que cuidam 

de pacientes do Núcleo de Saúde Mental/CAPS Del-Rei/CAPS de Lavras. Estas entrevistas foram 

autorizadas pelo coordenador do serviço. O responsável por este estudo é Luís Fernando de 

Abreu Porto. 

 

Os resultados deste estudo podem contribuir com informações importantes para compreender as 

necessidades dos familiares que cuidam de diferentes tipos de pacientes. 

 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente 1 hora, para 

conversarmos sobre as dificuldades que você pode estar enfrentando para cuidar do paciente em 

casa.  

 

Essa entrevista não vai interferir no tratamento do paciente e não oferece nenhum risco para 

você. Você poderá ter todas as informações que quiser sobre este estudo e poderá interromper 

sua participação a qualquer momento, se você desejar, sem que haja nenhum prejuízo no 

atendimento do paciente.  

 

Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, nem terá 

nenhuma despesa. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um número. Todas as informações prestadas por você serão mantidas somente 

entre nós, portanto, são sigilosas. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com 

as respostas de um grupo de pessoas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, li  

(nome do voluntário)  

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e como ele será 

realizado. A explicação que recebi esclarece que minha participação não implicará em nenhum 

risco para mim. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer 

momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará o tratamento do paciente. Sei que 

meu nome não será divulgado, que não terei despesas e que não receberei dinheiro para 

participar do estudo. Eu concordo em participar deste estudo. 

 

           São João del-Rei, _____/_____/______ 

 

 

_______________________________________                    _____________________ 

                 Assinatura do voluntário                                          Documento de identidade 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: 

 Caso você queira conversar com a pessoa responsável por este estudo, você pode 

telefonar para o número 3379-2469 e pedir para falar com Luís Fernando. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a Comissão 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei – 

cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

 


