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RESUMO 

A desinstitucionalização psiquiátrica colocou em destaque a participação das famílias nos 

cuidados ao paciente psiquiátrico. As dificuldades enfrentadas no desempenho do papel de 

cuidador contribuíram para um sentimento de sobrecarga desses familiares, que afeta várias 

dimensões em suas vidas. Diversos estudos investigaram as dimensões da sobrecarga desses 

familiares e seus fatores associados. Entretanto, algumas variáveis ainda foram pouco 

estudadas, em particular a influência do tipo de transtorno do paciente na sobrecarga sentida 

pelo familiar cuidador. Há também uma contradição de resultados, acerca da relação entre 

essas duas variáveis, o que demanda esclarecimento. Esta pesquisa visou comparar os graus 

das sobrecargas objetiva e subjetiva sentidas por familiares cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia e por familiares cuidadores de pacientes com depressão maior, como também os 

fatores associados e as dimensões mais afetadas em cada grupo. Participaram desta pesquisa 

50 cuidadores de pacientes com esquizofrenia e 50 cuidadores de pacientes com depressão 

maior. Esses familiares participaram de uma entrevista estruturada, na qual foram aplicados a 

escala de sobrecarga FBIS-BR e um questionário sociodemográfico e clínico. Os resultados 

indicaram que os grupos não apresentavam diferenças significativas nos escores globais de 

sobrecarga objetiva e subjetiva. No entanto, foram encontradas diferenças na análise 

detalhada dos itens da escala. Os familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia 

apresentaram sobrecarga objetiva significativamente mais elevada na subescala “Assistência 

na Vida Cotidiana”, particularmente nas tarefas relacionadas com a tomada de medicamentos 

e com a administração do dinheiro, e apresentaram também maior sentimento de peso 

financeiro resultante do papel de cuidador. Os cuidadores de pacientes com depressão maior 

apresentaram maior frequência de supervisão de comportamentos autoagressivos, mais 

preocupação com a vida social dos pacientes e maior sentimento de incômodo nas tarefas 

relacionadas ao asseio corporal, às compras de alimentos ou outros objetos, à administração 

do dinheiro e ao acompanhamento em consultas médicas. Diferentes fatores estiveram 

associados à sobrecarga subjetiva em cada grupo de cuidadores. As diferenças encontradas, 

nesta pesquisa, apontam para a necessidade de os serviços de saúde mental planejarem 

intervenções específicas para cada grupo de cuidadores. 

Palavras-chave: Sobrecarga dos familiares cuidadores, pacientes psiquiátricos, diagnóstico 

dos pacientes, esquizofrenia e depressão maior. 



 

 

ABSTRACT 

Psychiatric deinstitutionalization has lead to a greater participation of family caregivers in 

patients’ daily care. The difficulties faced by family caregivers in this role contributed to a 

sense of burden that affects multiple dimensions of their lives. Several studies have 

investigated the life dimensions more affected by caregiving role and the most important 

burden associated factors. However, some variables still demand more investigation, such as 

the influence of patient’s type of disorder in family caregiver burden, since researches have 

pointed out a contradiction in results relating these two variables. This study aimed to 

compare the degree of objective and subjective burden felt by family caregivers of patients 

with schizophrenia and by family caregivers of patients with major depression, as well as 

associated factors and life dimensions most affected in each group. Participated in this study 

50 family caregivers of patients with schizophrenia and 50 family caregivers of patients with 

major depression. These subjects participated in a structured interview for the application of 

the FBIS-BR burden scale and a sociodemographic and clinical questionnaire. The results 

indicated that the two groups did not differ significantly in global scores of objective and 

subjective burden. However, significant differences were found in the analysis of subscales 

and specific items. The family caregivers of patients with schizophrenia showed significantly 

higher objective burden in the subscale “Assistance in Everyday Life”, particularly in the 

tasks related to medication administration and financial management, and they also had more 

feeling of financial burden. Family caregivers of patients with major depression had higher 

frequency of supervising patients’ self aggressive behaviors, more worries about their social 

life and more feeling of discomfort regarding assistance in personal care, shopping, financial 

management and transportation needs. Different factors were associated with subjective 

burden in each group of family caregivers. The differences found in this study pointed out the 

need for mental health services to plan specific interventions for each group of family 

caregivers. 

Keywords: Family caregivers, family cargivers’ burden, psychiatric patients, patients’ 

diagnostics, schizophrenia and major depression 
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INTRODUÇÃO 

  

Os transtornos psiquiátricos têm importante impacto na vida dos pacientes, resultando 

em anos perdidos com incapacidade (Rebouças, Legay, & Abelha, 2007), caracterizada pelas 

limitações do ponto de vista do rendimento funcional e do desempenho das atividades e 

papéis sociais (Buñuales, Diego, & Moreno, 2002). Estimativas do Relatório sobre a Saúde no 

Mundo, da Organização Mundial de Saúde (OMS), realizado em 2001, indicaram que seis 

afecções neuropsiquiátricas situaram-se entre as 20 principais causas de incapacidades no 

mundo: transtornos depressivos unipolares, esquizofrenia, transtornos afetivos bipolares, 

transtornos devido ao uso de álcool, doença de Alzheimer e outras demências e epilepsia. Os 

dados do levantamento da OMS (2001) mostraram que 450 milhões de pessoas sofriam de 

transtornos psiquiátricos e que esses transtornos representavam 12% da carga mundial das 

doenças. Estima-se que, em 2020, esse índice atinja 15% de incapacitação. Dados de 2002, no 

Brasil, indicaram que os transtornos neuropsiquiátricos representavam 1% de mortes por 

doenças, porém esses transtornos foram responsáveis por 13% do ônus gerado por todas as 

doenças de forma geral (Kohn, Mello, & Mello, 2007). Entretanto, Andreoli (2007) apontou 

que os gastos do poder público, destinados à saúde, em 2003, foram maiores do que 17 

bilhões, sendo que apenas 3,1% desse total foram dedicados às ações e serviços de saúde 

mental. 

O tratamento dos transtornos psiquiátricos pelos serviços de saúde mental passou por 

modificações importantes, a partir da década de 1950, com a desinstitucionalização, que se 

iniciou na Inglaterra, tendo se desenvolvido, desde então, em diversos países. Esse processo 

se caracterizou pela redução progressiva dos leitos psiquiátricos e pela ênfase nos serviços 

comunitários.  

A desinstitucionalização colocou em destaque a reinserção social dos pacientes na 

comunidade, a promoção da sua qualidade de vida e o envolvimento das famílias (Koga, 

Fugoreto, & Santos, 2006; Bandeira et al., 2000; Morgado & Lima, 1994). As famílias se 

tornaram as principais provedoras de cuidados e apoio aos pacientes. Como resultado, ocorreu 

a sobrecarga dos familiares, definida como o sentimento de peso a carregar em função do 

papel de cuidador dos pacientes e das dificuldades que encontraram no desempenho desse 

papel em seu dia a dia (Tessler & Gamache, 2000). Essas dificuldades tornaram-se mais 

acentuadas devido à falta de apoio satisfatório por parte dos serviços de saúde mental junto a 
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esses familiares (Andreoli, 2007; Andreoli, Almeida-Filho, Martin, Mateus, & Mari, 2007; 

Bandeira & Barroso, 2005). 

Segundo o relatório da OMS (2001), os custos com os transtornos psiquiátricos 

deveriam ser considerados em relação aos aspectos monetários e não-monetários. Os custos 

monetários são aqueles relacionados ao desemprego, redução de produtividade e gastos com 

prestação de serviços sociais e de saúde, dentre outros. Os custos não-monetários resultam do 

estresse e sobrecarga apresentados pelo cuidador advindos do processo de cuidar. Awad e 

Voruganti (2000) relataram que não há estimativas reais dos custos relacionados à sobrecarga 

dos familiares cuidadores dos pacientes psiquiátricos. 

Na literatura internacional, a sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos tem sido amplamente discutida. Alguns autores chamaram a atenção para a 

necessidade de desenvolver estudos investigando os fatores associados à sobrecarga desses 

cuidadores (Hanson & Rapp, 1992; Loukissa, 1995; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996). No 

contexto brasileiro, Bandeira e Barroso (2005) também apontaram a necessidade de 

desenvolver mais estudos sobre a sobrecarga dos familiares, em particular sobre a influência 

dos diferentes diagnósticos dos pacientes. 

Alguns estudos apontaram que o quadro clínico do paciente destaca-se pode estar 

associado à sobrecarga sentida pelos familiares, segundo as revisões de literatura da área 

(Maurin & Boyd, 1990; Loukissa, 1995; Rose, 1996). As diferentes patologias apresentam 

características e desafios particulares, podendo resultar em diferentes formas de impacto nos 

membros de cada família e nas suas formas de enfrentamento (Soares & Munari, 2007). Para 

Cavalheri (2002), quando um familiar apresenta um transtorno psiquiátrico, a família acaba 

mobilizando-se inteiramente. O desgaste da família é agravado quando se trata de uma doença 

de longa duração, com frequentes períodos de crises, com sintomas agudos e quando é 

considerada incapacitante e estigmatizadora. A sobrecarga dos familiares afeta diversos 

aspectos de suas vidas, tais como as dimensões sociais e profissionais, as atividades 

cotidianas, as preocupações e as despesas com o paciente, podendo prejudicar a saúde mental 

dos cuidadores, com manifestações de ansiedade e depressão (Bulger, Wandersman, & 

Goldman, 1993; Koga & Fugareto, 1998; Magliano, Fadden, & Madianos, 1997; Martínez, 

Nadal, Beperet, & Mendióroz, 2000; Waidman, Jouclas, & Stefanelli, 1999).  

Na revisão de literatura de Maurin e Boyd (1990), foi apontada a excessiva 

homogeneidade dos diagnósticos dos pacientes nos estudos sobre a sobrecarga dos 
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cuidadores, que tem sido quase sempre de esquizofrenia, o que dificulta a identificação da real 

influência dos diferentes tipos de diagnóstico na sobrecarga dos familiares. Essa 

homogeneidade de diagnóstico dos pacientes impede a comparação dos resultados da 

sobrecarga dos cuidadores de pacientes com diferentes diagnósticos (Rose, 1996). Ogilviea, 

Goodwin e Morantb (2005), em outra revisão de literatura, chamaram a atenção para a 

carência de pesquisas sobre a temática da sobrecarga dos cuidadores de pacientes com 

diagnósticos de transtornos afetivos, depressão unipolar e transtornos bipolares. No Brasil, há 

carência de estudos com o objetivo de avaliar a influência do diagnóstico dos pacientes sobre 

os níveis ou formas de sobrecarga dos familiares que cuidam desses pacientes (Koga & 

Furegato, 1998; Soares & Munari, 2007; Luzardo & Waidman, 2004; Nasi, Stumm, 

Konageski, & Hildebrandt, 2004).  

Foi realizada uma busca sistemática, nas bases indexadas de periódicos científicos 

Medline, Lilacs, SciELO, Psycinfo e ISI Web of Knowledge, utilizando os descritores: 

diagnóstico e sobrecarga, sobrecarga familiar, sobrecarga do cuidador, overload in 

accordance with the diagnosis, burden and diagnostic, burden and diagnostic and health and 

mental, family burden e carga de la familia relacionados con el diagnóstico. Foram 

encontrados seis estudos internacionais, que investigaram a sobrecarga de familiares 

cuidadores de pacientes com diferentes transtornos psiquiátricos (Jenkins & Schumacher, 

1999; Möller-Leimkühler, 2005; Martínez et al., 2000; Wijngaarden, Schene, & Koeter, 2004; 

Hadrys, Adamowski, & Kiejna, 2011; Hasui et al., 2002). No Brasil, foi encontrado apenas 

um estudo, realizado por Westpthal et al. (2005), mas que não foi incluído no conjunto dos 

seis estudos já citados, uma vez que comparou cuidadores de pacientes com transtornos 

neurológicos (dois tipos de epilepsia), e não transtornos psiquiátricos, como é proposto nesta 

investigação. 

Nem todas as pesquisas encontradas na literatura constataram que a sobrecarga variava 

em função do diagnóstico do paciente. Três pesquisas, que compararam cuidadores de 

pacientes com diagnósticos de esquizofrenia e depressão, encontraram sobrecarga objetiva 

mais elevada em cuidadores de pacientes com esquizofrenia e também maior sobrecarga 

subjetiva em dois desses estudos (Jenkins & Schumacher,1999; Möller-Leimkühler, 2005; 

Wijngaarden et al., 2004). No estudo de Hadrys et al. (2011), não houve diferença 

significativa na sobrecarga familiar em função do tipo de diagnóstico do paciente 

(esquizofrenia, depressão e transtornos de ansiedade e personalidade). No estudo de Hasui et 



 

16 

 

al. (2002), a sobrecarga subjetiva foi significativamente mais elevada para os familiares de 

pacientes psicóticos do que nos outros dois grupos, sendo um grupo com diagnóstico de 

depressão e outro com diagnósticos variados: uso abusivo de álcool, transtornos alimentares, 

dependência de anfetaminas e transtorno de ajustamento ou adaptação.  

 Além disso, nenhuma pesquisa foi publicada em periódicos científicos, no Brasil, até 

o momento, visando a avaliar o grau de sobrecarga dos familiares cuidadores em função de 

diferentes diagnósticos dos pacientes. No contexto internacional, foram encontradas apenas 

seis pesquisas. Observa-se, então, uma carência de estudos sobe essa temática.  

Portanto, os problemas de pesquisa encontrados na literatura consultada consistem em 

uma contradição dos resultados das pesquisas publicadas em periódicos científicos e de uma 

carência de estudos sobre a relação entre a sobrecarga dos familiares cuidadores e o 

diagnóstico dos pacientes, o que demanda esclarecimento mediante novas pesquisas sobre 

essa temática. A questão de pesquisa que se coloca no presente trabalho é se a sobrecarga dos 

familiares cuidadores difere ou não em função do tipo de transtorno do paciente.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Será apresentado, inicialmente, um subtópico sobre o processo de 

desintitucionalização psiquiátrica na Europa, na América do Norte e no Brasil, bem como as 

dificuldades encontradas para o atendimento dos pacientes na comunidade. Em seguida, será 

descrita a experiência dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos dentro desse 

processo, destacando-se as dificuldades enfrentadas por eles e a sobrecarga resultante do 

papel de cuidador. Serão apresentadas, em seguida, as características dos transtornos de 

esquizofrenia e depressão, tendo em vista que serão comparados os graus de sobrecarga de 

familiares cuidadores de pacientes com esses dois diagnósticos. Por último, serão 

apresentados os estudos que investigaram a sobrecarga dos familiares em função do 

diagnóstico. 

 

 

Desinstitucionalização psiquiátrica  

 

O processo de desinstitucionalização psiquiátrica se iniciou em 1950, na Inglaterra e 

depois se desenvolveu em outros países da Europa e da América do Norte (Bandeira, 1991; 

Lougon, 2006). Além do momento histórico favorável às transformações da prestação de 

serviços em saúde mental, as principais razões que propiciaram o surgimento da 

desinstitucionalização foram: a) as precárias condições em que se encontravam os hospitais 

psiquiátricos, b) o movimento pelos direitos humanos, c) o surgimento e evolução dos 

medicamentos antipsicóticos e d) o interesse em reduzir custos com a saúde mental por meio 

do tratamento na comunidade (Bandeira, 1991; Morgado & Lima, 1994). O tratamento ao 

paciente psiquiátrico se deslocou do hospital psiquiátrico para os serviços na comunidade, tais 

como ambulatórios, postos de saúde mental, consultórios individuais e centros comunitários 

(Morgado & Lima, 1994).   A Inglaterra foi pioneira nesse processo, pois a psiquiatria social 

já vinha acontecendo quando se implantou a desinstitucionalização e a legislação em 1959, 

com a instituição da nova lei de Saúde mental, baseada em uma ação comunitária.  

O momento histórico e o contexto socioeconômico vivenciados, em cada país 

influenciaram de maneira diferente a forma como ocorreu o processo de 

desinstitucionalização. Pode-se destacar a psiquiatria preventiva realizada nos Estados Unidos 
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(EUA), a psiquiatria de setor e a psiquiatria institucional na França, a psiquiatria democrática 

na Itália e a Reforma Psiquiátrica no Brasil. A desinstitucionalização apresentou algumas 

características diferentes nestes países, mas todos esses movimentos tinham como objetivo 

desativar gradualmente os hospitais psiquiátricos, visando a integração da pessoa que sofre de 

transtornos psiquiátricos à comunidade (Amarante, 1995; Lougon, 2006; Vidal, Bandeira, & 

Gontijo, 2008). 

A desinstitucionalização foi marcada por mudanças significativas nos atendimentos 

aos pacientes psiquiátricos, baseadas em intervenções na comunidade, redução de leitos nos 

hospitais psiquiátricos e em prevenção de internações. Na Inglaterra, em 1950, o número de 

pacientes hospitalizados diminuiu de quatro para 1,5 pacientes por 1.000 habitantes (Bandeira 

et al., 1998). Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (2006), o país contava com 0,58 

leitos psiquiátricos por mil habitantes, considerados insuficientes para a demanda. Nos 

Estados Unidos, essa redução foi de 80% entre 1955 e 1983. Em 2006, o país contava com  

0,95 leitos psiquiátricos por mil habitantes. No Canadá, houve uma redução de 78% dos leitos 

entre 1962 e 1977, enquanto na Itália, a diminuição foi de 53,2% no período de 1978 a 1987. 

O Canadá contava, em 2006, com um índice de de 1,93 leitos psiquiátricos para cada mil 

habitantes (Bandeira et al., 1998, Associação Brasileira de Psiquiatria, 2006). 

Entretanto, o processo de desinstitucionalização apresentou uma série de problemas 

(Bandeira, 1991; Lougon, 2006). Paralelamente à redução dos leitos psiquiátricos, deveriam 

ter sido desenvolvidos serviços comunitários suficientes para que os pacientes obtivessem um 

tratamento amplo, que atendesse às suas necessidades de forma integral, garantindo o sucesso 

de sua reinserção social (Bandeira et al., 1998). Porém, o que ocorreu inicialmente foi uma 

simples desospitalização, sem a criação simultânea de um número suficiente de serviços que 

oferecessem suporte adequado para os pacientes (Bandeira, 1991; Morgado & Lima, 1994). 

Além disso, a maioria dos serviços criados privilegiava, em geral, o tratamento no modelo 

ambulatorial, não-intensivo e mais adequado para pacientes com transtornos leves e menos 

disfuncionais. Isso fez com que os pacientes mais graves ficassem sem um tratamento 

adequado que suprisse todas as suas necessidades (Lougon, 2006).  

Outro problema a ser destacado foi a diminuição de verbas para a saúde mental e a 

falta de preparação dos profissionais para trabalhar na comunidade. Segundo a Associação 

Brasileira de Psiquiatria (2006), a Inglaterra destinava cerca de 10% do total do orçamento da 

área da saúde em saúde mental, os Estados Unidos da América destinava cerca de 6% de todo 
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o orçamento da área de Saúde e o Canadá gastava em média 11% do orçamento. Entretanto, o 

Brasil destinou, em 2006, apenas 2,3% do orçamento em saúde para ações e serviços de saúde 

mental (Associação Brasileira de Psiquiatria, 2006). No processo de desinstitucionalização, 

além dos problemas de moradia, dificuldades financeiras, consumo de drogas e álcool 

observa-se também um aumento na taxa de rehospitalizações dos pacientes psiquiátricos. Esse 

fenômeno ficou conhecido como “porta giratória” (Bandeira & Dorvil, 1996).  

Devido aos diversos problemas apresentados no processo de desinstitucionalização, 

foram desenvolvidos os Programas de Acompanhamento Intensivo na Comunidade, com o 

objetivo de diminuir as re-hospitalizações e possibilitar a melhor integração do paciente na 

comunidade. Segundo Bandeira et al. (1998), trata-se de programas complexos, intensivos e 

globais. São considerados complexos, por atuarem com uma grande diversidade de 

profissionais em equipes multidisciplinares; intensivos, por envolverem o trabalho desses 

profissionais 24 horas, com a busca ativa dos pacientes na comunidade; e globais, por 

pretenderem satisfazer às múltiplas necessidades clínicas e também sociais dos pacientes. 

Dentre esses programas, destacam-se o modelo Case Management (gerenciamento de casos), 

o Program for Assertive Community Treatment (Programa PACT) e o programa Bridge, todos 

desenvolvidos nos Estados Unidos (Bandeira et al., 1998; Machado, Dahl, Carvalho & 

Cavalcanti, 2007).  

O case management consistiu em um sistema de coordenação e integração dos 

serviços, onde um agente responsável ficava responsável por cada paciente em sua reinserção 

social. As funções do agente são coordenar e integrar os serviços comunitários de que o 

paciente necessita, garantir que ele faça uso dos mesmos e avaliar se os serviços atenderam às 

necessidades do paciente. O case manager não oferece os serviços ao paciente, mas o coloca 

em contato com os serviços já existentes na comunidade, garantindo que ele receba os 

cuidados necessários. No entanto, esse programa não atingiu completamente os objetivos 

iniciais devido a algumas limitações identificadas na comunidade. A maior dificuldade desse 

modelo foi encontrar todos os serviços necessários na comunidade, uma vez que muitos deles 

ainda eram inexistentes. Esse programa se expandiu para diversos lugares nos Estados Unidos 

e acrescentaram-se funções adicionais ao agente responsável, tais como: oferecer alguns 

serviços ao paciente quando eles não existem na comunidade, intervir em momentos de crises, 

fazer treinamento dos pacientes em habilidades sociais e de vida cotidiana e representar o 

paciente junto a agências sociais(Bandeira et al., 1998; Machado, Dahl, Carvalho, & 
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Cavalcanti, 2007). Com o decorrer do tempo, o conceito de Case Management se modificou 

com o objetivo de resolver esse problema, e o próprio case manager passou a fornecer, ele 

mesmo, os serviços que não estavam presentes na comunidade. Porém, ele não conseguia 

fornecer a diversidade de serviços necessários, uma vez que ele não tinha formação em 

diferentes áreas. O conceito de Case Management não foi, então, suficiente para o complexo 

trabalho de reinserção dos pacientes na comunidade. Dessa forma, era necessário um modelo 

mais eficaz para a realização do acompanhamento intensivo dos pacientes na comunidade, 

que seria possível apenas se fosse realizado por uma equipe multidisciplinar. 

O Program for Assertive Community Treatment (PACT) foi originalmente 

denominado de Modelo de Madison por ter se desenvolvido inicialmente nessa cidade. Trata-

se de um modelo muito mais intensivo e abrangente do que o Case Management, no qual o 

paciente recebe um acompanhamento individualizado e diário por uma equipe 

multiprofissional de saúde mental, continuamente e sem limitação de tempo. Essa equipe 

busca ativamente o paciente na comunidade para que ele receba o tratamento onde seja 

necessário. Três quartos do tempo de trabalho das equipes são feitos diretamente na 

comunidade. Geralmente, a equipe é formada por dez profissionais: enfermeiros, assistentes 

sociais, psiquiatra, psicólogo, educadores e especialistas em orientação profissional. A 

continuidade do acompanhamento é assegurada seguindo seis etapas. Inicialmente, são 

realizadas avaliações individuais em todas as dimensões da vida do paciente, para analisar 

suas necessidades. Em seguida, são elaborados planos individualizados de serviços e também 

são desenvolvidos novos serviços, quando necessário. A execução dos planos de serviços 

incluem intervenções específicas. São desenvolvidas ainda intervenções direcionadas aos 

momentos de crise até à estabilização do paciente. Por fim, os planos são revistos e 

reformulados frequentemente, de acordo com as mudanças das necessidades dos pacientes. 

Quando o paciente alcança um pouco de autonomia e autoconfiança, uma equipe 

multidisciplinar de caráter menos intensivo assume a responsabilidade de atendê-lo, visando 

uma independência cada vez maior (Bandeira et al., 1998; Machado et al., 2007). 

O programa Bridge, desenvolvido em Chicago, tem as mesmas características 

essenciais do programa PACT, mas com algumas características particulares. Esse programa 

especializou-se na população psiquiátrica considerada de alto risco, sendo direcionado a 

pacientes psiquiátricos itinerantes e com elevadas taxas de re-hospitalizações. O objetivo do 

programa é a diminuição das re-hospitalizações e da itinerância dos pacientes, assim como 
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aumentar a qualidade da vida dos mesmos, realizando acompanhamento das necessidades 

básicas de sobrevivência, tais como alimentação e alojamento, dentre outras. A equipe desse 

programa encaminha os pacientes para utilizarem serviços já presentes na comunidade, como 

no programa Case Management, ao invés de oferecer todos os serviços, como no programa 

PACT (Bandeira et al., 1998). 

A avaliação desses programas de acompanhamento intensivo demonstrou que eles 

apresentavam bons resultados na prevenção das re-hospitalizações e na reinserção social dos 

pacientes. Foram realizados estudos cuidadosos, com delineamento experimental e grupo 

controle, que confirmaram a eficácia clínica e a superioridade dos programas descritos, 

comparativamente a programas tradicionais de acompanhamento na comunidade (Bandeira et 

al., 1998). Entretanto, a avaliação desses programas revelou também custos relativamente 

altos, tanto em termos monetários quanto não monetários (Bandeira et al., 1998; Machado et 

al., 2007). 

Portanto, torna-se difícil a disseminação em larga escala desses programas de 

acompanhamento intensivo, principalmente para os países em desenvolvimento. No Brasil, 

por exemplo, esse tipo de acompanhamento ainda não foi desenvolvido e, mesmo nos EUA, 

de acordo com Bandeira et al. (1998), o PACT tinha se desenvolvido, principalmente, nos 

Estados do Leste e Meio-oeste do país. Segundo Andreoli (2007), a implantação de serviços 

comunitários de saúde mental, mesmo não sendo de caráter intensivo, exige um aumento 

substancial das verbas direcionadas pelos governos à saúde mental, principalmente no início 

do processo de desinstitucionalização.  O quadro a seguir mostra a situação de alguns países, 

em 2006, que já passaram por reformas em seus Modelos Assistenciais em Saúde Mental e 

ainda os estão aprimorando. 
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Quadro 1 

Resumo comparativo da Associação Brasileira de Psiquiatria (2006) de alguns países em 

relação à desinstitucionalização psiquiátrica 

Níveis de 

atenção 

Canadá Inglaterra Estados Unidos Brasil 

Atenção 

Primária 

Muito bem 

estruturada, 

eficiente e 

eficaz. 

Suficiente. 

Bem 

estruturada, 

eficiente e 

sobrecarregada. 

Estruturada e 

sobrecarregada. 

Praticamente 

inexistente. 

Atenção 

Secundária 

Muito bem 

estruturada, 

eficiente e 

eficaz. 

Suficiente 

Muito bem 

estruturada, 

eficiente e 

sobrecarregada. 

Estruturada e 

sobrecarregada. 

Mal 

estruturada, 

insuficiente e 

sobrecarregada. 

Atenção 

terciária 

Muito bem 

estruturada, 

eficiente e 

eficaz. 

Suficiente: 

(1,92 leitos 

psiquiátricos 

por mil 

habitantes). 

Bem 

estruturada, 

insuficiente e 

sobrecarregada: 

(0,58 leitos 

psiquiátricos 

por mil 

habitantes). 

Estruturada, 

insuficiente e 

sobrecarregada: 

(0,95 leitos 

por mil 

habitantes). 

Mal estruturada, 

insuficiente e 

sobrecarregada: 

(0,23 leitos por 

mil habitantes). 

 

Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (2006), o Canadá tem uma rede de 

atenção integral em Saúde Mental, onde os mais diversos serviços não concorrem entre si, 

mas trabalham de forma harmônica e integrada, estando entre os melhores do mundo. A 

Inglaterra e os Estados Unidos, apesar de terem seus serviços sobrecarregados, contam com 

uma rede de atenção integral em Saúde Mental em todos os níveis de complexidade. No 

Brasil, existe uma má distribuição dos leitos psiquiátricos entre os diversos estados da 

federação, o que obriga o paciente a deslocar-se de longas distâncias para receber assistência, 

dificultando o acompanhamento após a alta. Além disso, há um despreparo dos trabalhadores 

da atenção primária em relação ao tratamento dos pacientes psiquiátricos, o que impede o 

sucesso da inserção da saúde mental na atenção básica (Associação Brasileira de Psiquiatria 

2006; Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2007). 
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Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

No Brasil, a desinstitucionalização se iniciou mais tarde, entre as décadas de 1970 e 

1980, simultaneamente à Reforma Sanitária, seguindo os moldes adotados no modelo 

internacional, tendo sido denominado Reforma Psiquiátrica (Lougon, 2006). Com a 

desinstitucionalização, o tratamento comunitário permitiu ao paciente receber o 

acompanhamento médico de que necessitava, em regime ambulatorial, podendo, assim, 

permanecer com seus familiares (Bandeira & Barroso, 2005). 

A partir de 1983, o governo de São Paulo, por intermédio da Coordenadoria de Saúde 

Mental (CSM), assumiu uma política cujo objetivo era diminuir o número de internações 

psiquiátricas, resultando em um grande investimento para a ampliação do número de 

ambulatórios. Entre os anos de 1984 e 1986, a Divisão de Ambulatórios de Saúde Mental da 

CSM publicou e divulgou as diretrizes e orientações técnicas para a organização dos novos 

serviços. Nesse período, foi criado o Programa de Intensidade Máxima (PIM), desenvolvido 

nos ambulatórios para o atendimento de egressos de hospitais psiquiátricos.  

Apesar desse grande investimento nas unidades extra-hospitalares, em especial nos PIMs, foi 

avaliada a necessidade de estruturas de serviço intermediário entre o hospital e o ambulatório, 

que pudessem oferecer um grau de acolhimento maior e respostas terapêuticas mais eficazes 

para pessoas com transtornos psiquiátricos graves. Com isso, foi criado o primeiro Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil em março de 1987. Nesse período, em Santos, foram 

implantados os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), que funcionavam 24 horas, além da 

criação de cooperativas, residências para os egressos dos hospitais e associações de 

familiares. Essa experiência tornou o município de Santos um marco para a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil (Delgado et al., 2007). 

Na década de 1990, com o compromisso firmado pelo Brasil com a assinatura da 

Declaração de Caracas e pela realização da Segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, 

entraram em vigor as primeiras normas federais de regulamentação e implantação de serviços 

de atenção diária. Essa implementação foi feita com base na experiência dos primeiros CAPS, 

NAPS e Hospitais-dia e com as primeiras normas de fiscalização e classificação de hospitais 

psiquiátricos (Delgado et al., 2007). A partir de então, os serviços de saúde deveriam 
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promover a interação entre profissionais de saúde mental, prestadores de cuidados e 

organismos da comunidade (OMS, 2001). 

No Brasil, a reforma psiquiátrica foi oficializada em 2001, quando foi sancionada a 

Lei 10.216, que dispôs sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

psiquiátricos e redirecionou o modelo assistencial em saúde mental. Essa lei privilegiou a 

oferta de tratamento em serviços de base comunitária, em substituição à internação em 

hospitais psiquiátricos, bem como a regulamentação das internações voluntárias e 

involuntárias (Lei 10.216; Lougon, 2006; Delgado et al., 2007). Entre 1991 e 1995, o governo 

brasileiro fechou 30 hospitais psiquiátricos particulares, sem que novos leitos psiquiátricos 

fossem abertos na rede pública (Amarante, 1995). 

A rede de atenção à saúde mental foi implantada, no Brasil, como parte integrante do 

Sistema Único de Saúde (SUS), rede organizada de ações e serviços públicos de saúde, 

instituída por Lei Federal na década de 1990. Desde então, o SUS regulamenta e organiza, em 

todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde de forma regionalizada e 

hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, tendo direção única em cada esfera de 

governo: federal, municipal e estadual. Os princípios do SUS são: a) acesso universal público 

e gratuito às ações e aos serviços de saúde; b) integralidade das ações, em um conjunto 

articulado e contínuo, em todos os níveis de complexidade do sistema; c) equidade da oferta 

de serviços, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; d) descentralização político-

administrativa, em cada esfera de governo e e) controle social das ações, exercidos por 

Conselhos Municipais, Estaduais e Federal de serviços, das organizações da sociedade civil e 

das instituições formadoras (Delgado et al., 2007).   

A rede de atenção à saúde mental é composta por Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), Centros de Convivência, Alas Psiquiátricas em Hospitais Gerais, Ambulatórios de 

Saúde Mental e CAPS. Essa rede de atenção é pública, de base municipal e tem um controle 

fiscalizador e de gestão que consolida a Reforma Psiquiátrica. As residências terapêuticas são 

constituídas por casas localizadas no ambiente urbano, que têm por finalidade responder às 

necessidades de moradia de pacientes psiquiátricos que não possuem família. (Andreoli, 

Almeida-Filho, Martin, Mateus, & Mari, 2007). As alas psiquiátricas em hospitais gerais 

disponibilizam assistência ao paciente em momentos de crise, para os casos onde a internação 

é necessária, após esgotadas todas as possibilidades de atendimento em unidades extra 

hospitalares e de urgência. Os ambulatórios de saúde mental prestam assistência às pessoas 
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com transtornos psiquiátricos, de todas as faixas etárias, que estão estabilizados. Os 

ambulatórios são necessários em municípios maiores que possuem uma maior demanda de 

atenção aos transtornos em geral. Nestes municípios, os ambulatórios que trabalham junto ao 

CAPS podem servir de suporte para o atendimento dos pacientes buscando a articulação com 

as equipes da atenção básica em cada território (Ministério da Saúde, 2007). O CAPS deve ser 

um serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico e tem como função o acolhimento e atenção 

às pessoas com transtornos psiquiátricos graves e persistentes (Delgado et al., 2007). Dentre 

todos os dispositivos de atenção à saúde mental, os CAPS se destacam, pois possuem um 

valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica no Brasil. É função dos CAPS prestar 

atendimento clínico aos pacientes em regime de atenção diária, visando promover sua 

reinserção social a partir de ações intersetoriais e buscando diminuir as suas internações em 

hospitais psiquiátricos. Esses serviços procuram regular a porta de entrada da rede de 

assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na 

rede básica (Delgado et al., 2007).  

A Portaria n. 36/GM/2002 definiu os diversos tipos de CAPS, que oferecem 

atendimentos a crianças, adolescentes e adultos, com transtornos psiquiátricos graves e 

persistentes, ou atendimento a pessoas com transtornos devido ao uso de substâncias 

psicoativas (Ministério da Saúde, 2004a, Portaria n. 336/GM, 2002). Os CAPS se diferenciam 

pelo porte, pela capacidade de atendimento e pelo tipo de paciente a que atendem. Os CAPS I, 

II e III atendem a pessoas com transtornos psiquiátricos graves e persistentes, maiores de 18 

anos. Os CAPS I têm capacidade para atender a municípios com população entre 20 mil e 70 

mil habitantes e os CAPS II atendem a municípios com população entre 70 mil e 200 mil 

habitantes. Além disso, os CAPS II funcionam durante cinco dias na semana, em período 

integral, com capacidade para atender a 360 pacientes por mês. Os CAPS III são os serviços 

que apresentam o maior porte, cobrindo municípios com mais de 200 mil habitantes. Esses 

serviços funcionam 24 horas, durante todos os dias da semana, inclusive nos feriados, e 

possui leitos para internações curtas de pacientes com quadros agudos. Os Centros de Atenção 

Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) atendem às crianças e adolescentes com transtornos 

psiquiátricos e os Centros de Atenção Psicossocial a Usuários de Substâncias Psicoativas 

(CAPSad) atendem à população com transtornos decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas. Tanto o CAPSi como o CAPSad são previstos para dar cobertura a 
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municípios com população acima de 200 mil habitantes (Amarante, 2008; Delgado et al. 

2007; Ministério da Saúde, 2004b).   

A partir de 2002, houve uma expansão dos serviços comunitários, produzindo uma 

mudança radical no cenário inicial da assistência em saúde mental no Brasil (Delgado et al., 

2007). A cobertura dos CAPS no país passou de 22% em 2002 para 68% em 2011. O Tribunal 

de Contas da União (TCU) constatou que até o final de 2010 existiam 1620 CAPS no Brasil, 

divididos em 1.118 municípios. A recomendação do Ministério da Saúde para a implantação 

de CAPS é que o município possua população mínima de 20 mil habitantes. Segundo o Censo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010, havia, no Brasil, 

1.650 municípios com mais de 20 mil habitantes. Destes, 971 possuíam ao menos um CAPS. 

Estimou-se, ao considerar o percentual médio de expansão do número de municípios com 

CAPS implantado no período de 2002 a 2010, de que apenas em 2015 todos os 1650 

municípios terão pelo menos um CAPS implantado (TCU, 2012). Os gastos federais com 

ações extra hospitalares ultrapassaram o investimento nas ações hospitalares. Ao final de 

2010, mais de 70% dos recursos federais para a saúde mental foram gastos com ações 

comunitárias (Ministério da Saúde, 2011). Em 2011, a rede de saúde mental contava com 

1650 CAPS, 596 Residências Terapêuticas, 3832 beneficiários do Programa de Volta para 

Casa. 

Com o aumento dos serviços comunitários, houve ampliação do número de 

profissionais e diminuição do número de leitos, porém não houve repasse de toda a verba 

economizada pelo SUS para os serviços comunitários (Andreoli, 2007; Andreolli et al., 2007; 

Morgado & Lima, 1994). A experiência internacional mostrou que a mudança para um 

sistema de cuidados comunitários poderia aumentar os custos no início do processo devido à 

coexistência de ambos os sistemas. Por isso, é fundamental que, na fase transitória, os custos 

fossem mais elevados. A Reforma Psiquiátrica não deveria ser tomada como uma estratégia 

para reduzir os custos. Para que ela resultasse em melhoria para os pacientes, seria 

imprescindível que houvesse um investimento crescente nos serviços de saúde mental 

(Andreoli et al., 2007).  
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As dificuldades da desinstitucionalização 

 

A ausência de uma infra estrutura adequada de serviços comunitários revela apenas 

uma mera desospitalização. Morgado e Lima (1994) destacaram cinco consequências graves 

que ocorreram, em diversos países, como resultado da desospitalização. A primeira delas 

referiu-se ao desamparo aos pacientes com transtornos graves e aos pacientes refratários ao 

tratamento. Esses pacientes não conseguiam realizar as atividades mínimas necessárias à 

sobrevivência, vivendo na pobreza e ficando em desvantagem na ressocialização. A segunda 

consequência foi a alta rotatividade dos pacientes, definida como porta giratória e 

caracterizada pelas frequentes reinternações dos pacientes em diversos hospitais. Essas 

reinternações acontecem quando o paciente desospitalizado, que vive na comunidade, tem 

dificuldade em aderir ao tratamento medicamentoso e acaba sendo rehospitalizado 

repetidamente. A terceira consequência foi o custo não-monetário do transtorno psiquiátrico, 

tais como a sobrecarga dos familiares cuidadores e a exposição frequente do paciente a riscos 

e situações constrangedoras e a embates constantes com a comunidade e com a família, 

resultantes da falta de preparo dos serviços e da comunidade em lidar com o paciente 

psiquiátrico. A quarta consequência se referiu aos problemas com a polícia e com a justiça, 

uma vez que os pacientes desospitalizados acabam cometendo delitos e sendo enquadrados 

como criminosos comuns. Por fim, a quinta consequência consistiu na politização do 

movimento de desinstitucionalização, que acontece quando as difíceis conquistas alcançadas 

por ativistas dos movimentos de reivindicação, em saúde mental, são apresentadas como 

realizações político-partidárias (Morgado & Lima, 1994). 

Diversos problemas ocorreram em vários países, em relação à reinserção social dos 

pacientes, tais como a falta de moradia adequada, as dificuldades financeiras, o uso de 

substâncias psicoativas e a itinerância. Um dos problemas da desinstitucionalização, que 

chamou mais atenção, foi a alta frequência das rehospitalizações dos pacientes que eram 

retirados dos hospitais, em torno de 55 a 75% (Dorvil, 1987). Para compreender melhor o 

fenômeno da porta giratória, Bandeira e Dorvil (1996) realizaram um estudo descritivo, no 

qual os autores compararam as características dos pacientes que frequentavam a urgência 

psiquiátrica de um hospital em Montreal e a de um hospital psiquiátrico público no Brasil. Os 

resultados mostraram que essas rehospitalizações ocorreram mais frequentemente com 

pacientes com diagnósticos graves, tais como esquizofrenia, psicoses e distúrbios graves de 
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personalidade. Dois principais fatores foram associados às readmissões: a falta de adesão aos 

medicamentos e a falta de continuidade dos atendimentos oferecidos pelos serviços de saúde 

mental. Da amostra estudada, quase metade dos pacientes não tinha tido um acompanhamento 

médico nos últimos seis meses (Bandeira, 1993; Bandeira & Dorvil, 1996).  

Outro problema citado na literatura é o fato de que muitas famílias foram afetadas pela 

falta de apoio profissional e de informações sobre os serviços oferecidos e o diagnóstico do 

paciente. Com isso, sentiram-se insatisfeitas com os serviços, apesar de maior envolvimento 

no cuidado e melhor aceitação das intervenções psicossociais (Tessler & Gamache, 2000; 

Soares & Munari, 2007). Tem sido destacado que a família precisa receber mais informação a 

respeito do transtorno do paciente e do tratamento medicamentoso prescrito, do plano de 

intervenções desenvolvido para o paciente e do plano de alta previsto no tratamento (Bandeira 

& Barroso, 2005). 

Morgado e Lima (1994) chamaram a atenção para os custos não-monetários 

decorrentes da desinstitucionalização, que seriam até mais importantes do que os custos 

monetários. Segundo esses autores, há uma preocupação constante com as consequências 

decorrentes da presença do paciente psiquiátrico na comunidade, mas é dada pouca atenção ao 

fato de que esses pacientes e seus familiares ficam sujeitos a uma série de problemas e 

preocupações que os fazem sofrer. A OMS (2001) também chamou a atenção para os aspectos 

humanos do custo do transtorno psiquiátrico, ressaltando a sua importância e a dificuldade de 

mensuração. Esses custos não-monetários estão diretamente ligados ao estado do paciente e à 

oferta de serviços de apoio. Com a saída do paciente do hospital, o transtorno se torna 

público, expondo a família e o próprio paciente ao julgamento da sociedade. A relação 

familiar também se torna difícil e o papel de cuidador passa a ser um fardo para as famílias 

(Morgado & Lima, 1994). 

Tanto os países em desenvolvimento quanto os desenvolvidos possuem uma 

característica em comum: a má utilização dos serviços psiquiátricos disponíveis. Isso acontece 

devido ao estigma ligado aos indivíduos com transtornos psiquiátricos, à falta de informação 

sobre os transtornos e seus tratamentos e à insuficiência dos serviços prestados (OMS, 2001). 

De acordo com Kohn et al. (2007), há uma percepção da população quanto à ineficácia dos 

tratamentos psiquiátricos. Além disso, os autores apontaram que as maiores barreiras para o 

tratamento consistem na crença errônea de que o problema do paciente teria uma resolução 

espontânea, nas limitações financeiras das pessoas e na pouca disponibilidade de serviços 
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especializados para atender os pacientes, bem como na falta de conhecimento dos familiares e 

dos pacientes a respeito dos transtornos psiquiátricos e do estigma. Os autores relataram, 

ainda, uma pesquisa realizada no Brasil, na qual foi observado que quase dois terços dos 

pacientes psiquiátricos não tinham consultado um clínico geral no mês anterior à pesquisa. 

Dados de um estudo realizado por Kohn, Saxena, Levav e Saraceno (2004) indicaram que 

58% dos brasileiros com transtornos psicóticos não-afetivos, da cidade de São Paulo, não 

estavam recebendo tratamento. De acordo com os autores, esse número é um dos maiores no 

mundo.  

Andreoli et al. (2007) ressaltaram que os problemas do atendimento em saúde mental 

no Brasil poderão se agravar se não houver maior investimento e ampliação dos serviços em 

todo o país. Esses problemas impedem os serviços de satisfazer adequadamente as 

necessidades do paciente na comunidade, resultando em dificuldades na sua reinserção social 

e em sobrecarga dos familiares, que precisam suprir essas necessidades (Andreoli, 2007; 

Andreoli et al., 2007; Bandeira & Barroso, 2005; Morgado & Lima, 1994). O sucesso da 

reinserção social depende diretamente da qualidade dos serviços, que inclui a preparação do 

paciente para a vida na comunidade e o seu acompanhamento contínuo após a alta, assim 

como a qualidade do ambiente residencial do paciente (Soares & Munari, 2007).  

Nesse processo de reinserção, é de fundamental importância contar com a família, bem 

como ajudá-la a encontrar caminhos para a resolução dos seus problemas e esclarecer suas 

dúvidas (Waidman, Jouclas, & Stefanelli, 2002). Macedo (1996) observou que as famílias dos 

pacientes psiquiátricos, no Brasil, não recebiam nenhum tipo de apoio para enfrentar a 

sobrecarga emocional e financeira decorrente do convívio diário com o paciente.  

Na Reforma Psiquiátrica brasileira, um fator que deve ser destacado é a carência de 

atendimento e a subutilização dos serviços de saúde mental. Esses problemas podem ser 

diminuídos com a realização de avaliações sistemáticas dos serviços. Essas avaliações devem 

investigar se as necessidades dos pacientes e seus familiares estão sendo supridas e se todos 

os que necessitam de cuidado estão sendo tratados, visando garantir a qualidade do 

atendimento aos usuários, incluindo a avaliação da sobrecarga dos familiares, que são os 

principais cuidadores dos pacientes psiquiátricos (Kohn et al., 2007; OMS, 2011). 
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Avaliação dos serviços de saúde mental 

 

Conceituação e tipos de avaliação 

 

A avaliação dos serviços de saúde mental está relacionada com a avaliação dos 

serviços de saúde em geral. Nas últimas décadas, a prática de avaliação em saúde tem 

crescido consideravelmente devido à ênfase na qualidade de produtos e serviços oferecidos, 

ao desenvolvimento de novas tecnologias em saúde e ao incremento da assistência sanitária 

em vários países (Contandriopoulos, Champagne, Denis, & Pineault, 1997).  

Com a nova concepção em saúde mental e o declínio do modelo hospitalocêntrico, 

surgiu a necessidade de se criarem metodologias de avaliação dos serviços comunitários 

implantados. Inicialmente, essa implantação não veio acompanhada de uma avaliação 

sistemática, dificultando a análise dos processos e dos resultados. Com o advento da Reforma 

Psiquiátrica, a qualidade dos serviços vem ganhando mais destaque (Lougon, 2006). No início 

da desinstitucionalização, as experiências não foram avaliadas, o que dificultou a análise dos 

resultados da implantação dos serviços. Com o desenvolvimento desse processo, os serviços 

de saúde mental passaram a receber atenção crescente em função do incentivo da OMS em 

aumentar a qualidade desses serviços (Bandeira, Pitta, & Mercier, 2000; Marco, Cítero, 

Moraes, & Nogueira-Martins, 2008). Em 2001, a OMS recomendou que essa avaliação fosse 

realizada a partir da perspectiva dos três atores envolvidos nos serviços: pacientes, familiares 

e profissionais. A avaliação dos serviços de saúde mental deve ser realizada de forma 

sistemática, pois possibilita aos seus gestores a obtenção de informações que poderão 

direcionar as estratégias de intervenção. Silva e Formigli (1994) apontaram para a necessidade 

de se desenvolverem estratégias metodológicas adequadas para a avaliação sistemática desses 

serviços.  

Os estudos de avaliação aumentaram lentamente, de forma fragmentada, já que não 

eram considerados essenciais ao funcionamento dos serviços (Reis et al., 1990; Gonçalves et 

al., 1991; Leff & Trieman, 2000; Trieman & Leff, 2002; Heckert et al., 2006). Atualmente, 

percebe-se que a avaliação em saúde mental pode ser útil aos processos de gestão, podendo-se 

repensar as ações políticas e programáticas por meio dos indicadores de resultado dos 

serviços, pois está estreitamente vinculada ao financiamento, à atribuição de recursos e à 

garantia da qualidade (Contandriopoulos, Champagne, Denis, & Pineault, 1997; Almeida, 



 

31 

 

2002). As avaliações de serviços permitem aferir a eficácia das intervenções terapêuticas 

utilizadas no tratamento dos pacientes ou comparar os resultados de diferentes serviços 

(Gonçalves, 2001). 

Nos últimos anos, a OMS passou a recomendar que a avaliação dos serviços de saúde 

mental seja realizada a partir da perspectiva dos três atores envolvidos nesses serviços, ou 

seja, pacientes, familiares e profissionais. Os novos serviços oferecidos após a Reforma 

Psiquiátrica colocaram em destaque a reinserção social dos pacientes na comunidade, a 

promoção da qualidade de vida e o envolvimento das famílias (Koga et al., 2006; Barroso, 

Bandeira, e Nascimento, 2007; Morgado & Lima, 1994). A avaliação desses novos serviços 

torna-se indispensável, pois possibilita a análise dos processos e resultados obtidos e visa a 

garantir a qualidade do atendimento aos usuários desses serviços. A avaliação da qualidade 

dos serviços de saúde produz informações sobre a adequação, os efeitos e os custos, 

possibilitando, assim, a tomada de decisões em relação às práticas de saúde e ao 

estabelecimento de novas políticas (Portela, 2005).  

Segundo a OMS (2001), os serviços de saúde mental necessitam ser avaliados 

continuamente, proporcionando o melhor tratamento e atenção disponíveis. Entretanto, alguns 

indicadores clássicos tradicionalmente utilizados na avaliação dos serviços, como a alta, a 

remissão de sintomas e a gravidade da patologia, têm-se mostrado insuficientes diante da 

mudança do foco do tratamento para a reabilitação social. Há necessidade de buscar novos 

instrumentos complementares à avaliação dos serviços (Almeida & Escorel, 2001).  Esses 

novos indicadores devem ser mais amplos e expressar a variedade de fatores que influenciam 

o tratamento, tais como a qualidade de vida, as mudanças percebidas pelos familiares em 

função do tratamento, a satisfação de pacientes, de familiares e de profissionais, bem como a 

sobrecarga de familiares cuidadores e de profissionais. Essa avaliação deve ser realizada por 

meio de escalas de medida, preferencialmente multidimensionais, tendo em vista que os 

objetivos dos serviços abrangem várias dimensões (Ruggeri, 1994; Mercier et al., 2004).  

Esses novos instrumentos estariam voltados ao acompanhamento dos resultados atingidos, 

complementando os indicadores clássicos e visando a melhoria da qualidade da assistência 

prestada (Almeida, 2002).  

O projeto WHO-SATIS (1996), desenvolvido para ser implantado em 19 países, criou 

cinco escalas de medida de satisfação e sobrecarga, visando a avaliar a qualidade dos serviços 

de saúde mental, incluindo a avaliação da sobrecarga sentida pelos familiares cuidadores dos 



 

32 

 

pacientes psiquiátricos. Destacam-se, neste projeto, no qual foram elaboradas e adaptadas, 

para vários países, escalas de satisfação e de sobrecarga em relação aos serviços. A satisfação 

se refere às expectativas e percepções que as pessoas têm em relação ao serviço (Silva & 

Formigli, 1994). A sobrecarga se refere à percepção de demandas excessivas para as pessoas 

(Maurin & Boyd, 1990). Outros instrumentos têm sido desenvolvidos para avaliar, também, 

algumas características dos pacientes, como suas necessidades e sua qualidade de vida, 

podendo servir, ainda, como indicadores da qualidade dos serviços. Hansson (2001) também 

recomendou que as avaliações de resultados do tratamento nos serviços de saúde mental 

incluíssem medidas de sobrecarga dos cuidadores e de suas situações de vida. Esse autor 

recomendou ainda a inclusão de observadores independentes, que não fizessem parte dos 

serviços. 

O conceito de qualidade em saúde, segundo Portela (2005), é abordado em termos de 

um conjunto de atributos desejáveis. Contandriopoulos et al. (1997) consideram que avaliar 

consiste em fazer um julgamento a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus 

componentes, tendo como objetivo a possibilidade de auxílio na tomada de decisões. Esses 

últimos autores descrevem dois tipos de avaliação: normativa e avaliativa. A avaliação 

normativa consiste em um julgamento a respeito de uma intervenção ou serviço a partir da 

comparação das características desses serviços com as normas do Ministério da Saúde. A 

pesquisa avaliativa produz um julgamento após a intervenção, com base em métodos 

científicos, analisando a sua pertinência, as bases teóricas subjacentes, a produtividade, os 

seus efeitos e rendimento, bem como as relações existentes entre a intervenção e o contexto 

em que ela se situa.  

Em relação à pesquisa avaliativa, Selltiz, Wrightsman e Cook (1976) e Smith (2004) 

descreveram dois tipos de avaliação: a formativa e a somativa. A pesquisa formativa, ou de 

processo, é realizada desde o momento da implantação de um serviço. Essa pesquisa propõe 

avaliar as atividades e as intervenções desenvolvidas pela equipe de um serviço por meio de 

várias fontes de dados, tais como relatos informais dos envolvidos no serviço e observação 

participante. Ela é bem aceita pelos administradores, pois ajuda a melhorar a qualidade dos 

serviços a partir de feedbacks imediatos para a correção de eventuais erros. Geralmente, são 

avaliações qualitativas visando a compreender como os serviços funcionam. Por outro lado, 

na pesquisa avaliativa somativa, ou de resultados, busca-se avaliar os efeitos de um programa 

ou de um serviço, para verificar se o tratamento foi eficaz em termos dos seus efeitos na saúde 
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do paciente. Geralmente, a pesquisa somativa utiliza análises estatísticas de dados 

quantitativos e é realizada após um período de funcionamento do serviço (Selltiz, 

Wrightsman, & Cook, 1987; Contandriopoulos et al., 1994).   

 

 

Recomendações para a avaliação dos serviços 

 

Donabedian (1966) propôs que a avaliação dos serviços de saúde seja feita a partir de 

três dimensões: estrutura, processo e resultado. A estrutura se refere às características 

relativamente estáveis dos serviços, seus recursos, condições físicas e organizacionais. O 

processo se refere às atividades desenvolvidas no serviço, tais como as intervenções 

terapêuticas oferecidas, as oficinas, as atividades ocupacionais com os pacientes e as 

consultas feitas aos pacientes, dentre outras. E os resultados referem-se aos efeitos das 

intervenções realizadas no serviço sobre a saúde física e mental dos pacientes. Isoladas, cada 

uma dessas três dimensões é insuficiente para dar conta da complexidade das práticas de 

saúde, tornando-se necessário utilizar maneiras diferentes de investigação, que contemplem 

uma seleção de indicadores representativos das três dimensões. 

A abordagem de resultado é certamente a mais antiga tentativa de avaliar a qualidade 

do atendimento. Segundo Portela (2005), a avaliação de resultados é de grande importância na 

aferição da qualidade dos serviços. Na medida em que o objetivo da atenção a uma população 

é a melhoria de sua condição de saúde, a avaliação de resultados fundamenta-se no propósito 

de medir o cumprimento desse objetivo.  

A qualidade de um serviço não pode ser avaliada exclusivamente em termos técnicos. 

A avaliação de um sistema de saúde está relacionada à figura do paciente, incluindo sua 

acessibilidade ao sistema de saúde, os resultados obtidos, a satisfação do paciente e a natureza 

da relação do paciente com o profissional. Mesmo que o paciente não possa avaliar 

tecnicamente o cuidado recebido, ele vai julgar a qualidade do serviço pelos atributos 

relacionados ao interesse do profissional, tais como a empatia, a responsabilidade e a 

confiança. Além disso, o paciente avalia se os resultados do tratamento corresponderam às 

suas expectativas (Donabedian, 1988).  

Hansson (2001) apresentou sete recomendações, levando em consideração que o alvo 

da avaliação dos serviços deveria se aproximar dessas propostas. A primeira recomendação 
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estabelece que as avaliações devem ser realizadas em múltiplos níveis, que envolvam 

variáveis tanto em nível do serviço quanto dos pacientes. Além disso, as avaliações da relação 

entre os dois níveis não têm sido realizadas com muita frequência, evidenciando escassez de 

estudos. As avaliações que consideram esses dois níveis alcançam resultado mais completo e 

esclarecedor. A segunda recomendação propõe que as avaliações devem envolver múltiplas 

dimensões de resultado, tais como medidas clínicas de psicopatologia e medidas mais amplas 

de resultado, que envolvem a satisfação do paciente, sua autonomia e qualidade de vida, 

devido à complexidade das intervenções utilizadas. De acordo com a terceira recomendação, a 

avaliação de resultados deve englobar as perspectivas dos principais envolvidos nos serviços 

de saúde mental: pacientes, familiares e profissionais. A quarta recomendação propõe que se 

investigue a relação entre medidas de resultado e medidas de entrada e processo, que 

constituem os recursos, a qualidade do tratamento e variáveis, como o uso dos serviços. 

Avaliações dessa relação possibilitam uma maneira de compreender melhor os serviços e 

identificar quais componentes do tratamento estão mais relacionados aos resultados. A quinta 

recomendação propõe o uso de medidas padronizadas, validadas e fidedignas na avaliação dos 

resultados e do processo, sendo importante para a comparação de diferentes serviços. A sexta 

recomendação evidencia a necessidade de se avaliarem a eficiência e a efetividade de partes 

específicas dos serviços em relação às características dos clientes e dos procedimentos 

adotados. A última recomendação propõe que a avaliação custo/efetividade deve ser feita para 

possibilitar a comparação de resultados de diferentes serviços, servindo de referência para a 

decisão clínica.  

Smith et al. (1997) argumentaram sobre a importância de se implantarem sistemas de 

gestão de resultados em serviços de saúde mental. De acordo com os autores, estão 

disponíveis poucas informações sobre a execução de um sistema de gestão de resultados. A 

gerência de resultados é um processo utilizado para melhorar a eficácia dos serviços de saúde 

mental, podendo esse sistema ser usado para alcançar vários objetivos, tais como a 

monitoração dos processos de cuidado, a melhoria da qualidade dos cuidados oferecidos e a 

determinação dos custos dos serviços. Esses autores apresentaram 12 princípios a serem 

seguidos no desenvolvimento de sistemas de avaliação dos resultados dos tratamentos em 

serviços de saúde mental, especificamente para a avaliação dos resultados no nível dos 

pacientes. Esses princípios foram elaborados a partir de grupos focais, compostos por 

pacientes profissionais de saúde mental. De acordo com Smith et al. (1997), esse tipo de 
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avaliação seria uma forma de melhorar a qualidade do tratamento oferecido e de destacar o 

paciente com transtorno psiquiátrico, que deve ser o foco das intervenções.  

No primeiro princípio, Smith et al. (1997) recomendaram que os instrumentos 

utilizados nas avaliações de resultados devem ser adequados às questões investigadas, bem 

como às informações que se pretende obter. Quando o objetivo da avaliação é saber a relação 

entre o estado de saúde do paciente, a gravidade de seu problema e os componentes do 

tratamento oferecido, os instrumentos específicos à psicopatologia do paciente são os mais 

recomendados. Por outro lado, se o objetivo é buscar informações sobre o estado de saúde 

geral, os sintomas, o estado de saúde mental ou o bem-estar global de grupos de pacientes, é 

indicado o uso de instrumentos de avaliação mais globais, como aqueles que avaliam a 

qualidade de vida dos pacientes. 

No segundo princípio, foi proposto que a avaliação de resultados seja realizada 

utilizando instrumentos válidos, fidedignos e sensíveis a mudanças clínicas ao longo do 

tempo, corroborando as recomendações de Hansson (2001). No terceiro princípio, Smith et al. 

(1997) sugerem que a avaliação de resultados seja realizada com instrumentos breves, sem 

exigir muito esforço dos respondentes. Além disso, foi proposto que os instrumentos de 

medida sejam flexíveis e adaptáveis a diferentes serviços, possibilitando a comparação entre 

eles. O quarto princípio denota que as avaliações de resultados devem incluir tanto medidas 

do estado geral de saúde do paciente como medidas de saúde mental. De acordo com Smith et 

al. (1997), a saúde geral e a saúde mental são aspectos interdependentes, sendo necessário 

utilizar medidas, tais como o sono, a alimentação, a sexualidade, as dores e os tremores, além 

de medidas psicológicas, como o humor, o bem-estar e os relacionamentos interpessoais. Em 

quinto lugar, foi sugerido que sejam incluídas avaliações dos próprios pacientes sobre o 

tratamento e seus efeitos. 

Com relação ao sexto princípio, Smith et al. (1997) sugeriram que os instrumentos de 

avaliação incluam informações sociodemográficas e clínicas dos pacientes, pois essas 

variáveis podem predizer melhores ou piores resultados do tratamento. Além disso, o 

levantamento dessas informações permite aos avaliadores verificar as diferenças entre 

subgrupos de pacientes. O sétimo princípio propõe que as avaliações de resultado devem 

levantar informações sobre dimensões da vida do paciente afetadas especificamente por sua 

condição ou diagnóstico, como as habilidades de vida independente em pessoas com 

diagnóstico de esquizofrenia e as restrições de espaço em pessoas com síndrome do pânico. 
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Dessa forma, é reconhecido que condições e transtornos psiquiátricos diferentes acarretam 

efeitos diversos no funcionamento dos pacientes. O oitavo princípio recomenda que os 

resultados do tratamento devem ser avaliados em diferentes momentos, ao longo do tempo, 

para que eventos importantes, tais como remissão de sintomas, recaídas e outras mudanças 

clínicas, sejam acompanhados pelo serviço. 

No nono princípio, Smith et al. (1997) recomendaram a utilização de uma seleção 

adequada dos pacientes a serem avaliados e de amostras representativas nas avaliações de 

resultado, para que os dados gerados possam ser generalizados. Em décimo lugar, é apontada 

a necessidade de que as avaliações de resultado incluam aqueles pacientes que abandonaram o 

tratamento prematuramente, para que se tenha uma visão clara de como o tratamento está 

afetando todos os pacientes do serviço. Por último, os dois outros princípios propostos pelos 

autores coincidiram com a terceira e a quarta recomendações apresentadas por Hansson 

(2001). 

 

 

Avaliação dos serviços de saúde mental no Brasil 

 

No Brasil, uma primeira pesquisa de avaliação de serviço surgiu em 1982; porém, esse 

campo só se desenvolveu em meados da década de 1980, com estudos predominantes na 

região Sudeste. Na década de 1990, ocorreu aumento das análises de relatos de experiências e 

avaliações de serviços. Essas pesquisas avaliaram aspectos como cobertura dos serviços à 

população, índices de reinternações, abandono do tratamento, pesquisas epidemiológicas 

avaliando os perfis de demanda da clientela psiquiátrica e prevalência de transtornos 

psiquiátricos (Passos, 2003). 

A avaliação sistemática de serviços de saúde mental no país é recente, estando 

inicialmente relacionada com a Reforma Psiquiátrica e com a redução progressiva de leitos 

em hospitais psiquiátricos (Delgado et al., 2007). Essa redução tem ocorrido a partir do 

Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar (PRH) no SUS. No período 

entre 2004 e 2009, o PRH reduziu, no SUS, o número de leitos psiquiátricos de 51.393 para 

35.426, representando diminuição de 31% dos leitos. Juntamente à redução de leitos, foi 

instituído o primeiro processo avaliativo anual em saúde mental no Brasil, denominado 

Programa Nacional de Avaliação Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria). Esse Programa 
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permitiu fazer um diagnóstico da assistência nos hospitais psiquiátricos, descredenciando 

aqueles que não ofereciam as condições mínimas de qualidade no atendimento. Ele avalia a 

estrutura física hospitalar, o fluxo hospitalar, os processos e recursos terapêuticos, a 

adequação e inserção dos hospitais na rede de saúde mental de seu território, assim como a 

sua adequação às normas gerais para o funcionamento. Além disso, está inserida no Programa 

a realização de entrevistas de avaliação da satisfação dos pacientes internados por um longo 

período e daqueles prestes a terem alta. Em 2004, o PNASH foi incorporado ao Programa 

Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS). 

O tema da avaliação de serviços de Saúde Mental ganhou maior destaque no país, 

principalmente, a partir de meados da década de 1990, após um momento inicial de 

implantação dos primeiros serviços substitutivos. O ponto de partida que norteou esses 

estudos foi a percepção da ineficiência dos indicadores tradicionais da assistência psiquiátrica 

hospitalocêntrica para avaliar os novos serviços, que se mostravam incapazes de estabelecer a 

relação entre a implementação de determinadas políticas ou programas e os seus resultados 

(Silva & Costa, 2000).  

No Brasil, com o advento da Reforma Psiquiátrica, a avaliação dos serviços de Saúde 

Mental passou dificuldades teóricas em definir o que é bem-estar, os limites entre a saúde e a 

doença, bem como as formas de reinserção social que geraram grande diversidade de 

opiniões. É pertinente ressaltar que não havia a tradição de participação dos diversos atores 

dos serviços de saúde mental em sua avaliação. Esse fato impôs ao avaliador a tarefa de 

promover o interesse desses grupos em participar da avaliação, valorizando a importância e 

legitimidade de suas questões para o serviço ou programa (Almeida, 2002). 

Em 2004, teve início a avaliação dos serviços substitutivos, com o Programa Nacional 

de Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), denominado AVALIAR CAPS 

(Ministério da Saúde, 2008). O Programa realizou três avaliações, em 2004/2005, 2006 e em 

2008/2009 (Ministério da Saúde, 2011). Esse Programa tem como objetivo o 

acompanhamento, a estimativa da qualidade da assistência prestada e a avaliação de 

indicadores sobre o funcionamento dos serviços por meio do preenchimento de formulários 

eletrônicos destinados a cada serviço. O AVALIAR CAPS engloba a avaliação da estrutura, 

dos processos e dos resultados dos serviços, incluindo questionários de avaliação da 

satisfação dos usuários. A avaliação do processo inclui as atividades e procedimentos 

utilizados pelos trabalhadores de saúde mental nos serviços. Relaciona-se a todas as 
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atividades desenvolvidas no serviço, englobando o perfil dos usuários e as suas condições de 

vida (Donabedian, 1992). Os resultados do AVALIAR CAPS 2008/2009 mostraram que a 

maioria dos serviços busca acompanhar o usuário em suas diversas situações de vida e estão 

atendendo a uma clientela mais grave da saúde mental, assim como estão funcionando como 

referência de serviço em seu território. Em relação aos encaminhamentos realizados pelo 

CAPS, os dados apontaram que muitas pessoas que procuram o CAPS para avaliação do 

quadro clínico são encaminhadas para serviços que podem atender aos casos considerados 

menos graves, como os ambulatórios e os Programas de Saúde da Família (Ministério da 

Saúde, 2011). Entretanto, o AVALIAR CAPS ainda não foi implantado de forma contínua 

(Ministério da Saúde, 2007). De acordo com Lima et al. (2010), não foram criados 

mecanismos de avaliação contínua dos serviços extra-hospitalares e não foi feita uma reflexão 

sobre a qualificação das equipes, relacionada à mudança de cultura ou da mentalidade a 

respeito dos cuidados prestados ao usuário. 

Além disso, embora nos últimos anos os números apontem para a construção de uma 

rede de atenção à saúde mental substitutiva ao modelo hospitalocêntrico e para a redução 

progressiva dos leitos psiquiátricos existentes, ainda há uma distância enorme entre a Reforma 

Psiquiátrica proposta e a realidade. Esse novo modelo assistencial requer avaliações regulares 

e, principalmente, a definição de parâmetros para que as equipes de saúde consigam formular 

projetos terapêuticos efetivos de acordo com as necessidades de cada usuário. Do contrário, 

não havendo articulação das necessidades do paciente com as atividades de reabilitação, a 

oferta dos serviços se torna alienada e mecânica, resultando, ainda, em sofrimento dos 

pacientes e sobrecarga dos familiares e dos profissionais (Lima et al., 2010). 

A sobrecarga familiar destaca-se como um importante indicativo da qualidade dos 

serviços de saúde mental. No contexto internacional, a avaliação sistemática da sobrecarga 

familiar tem sido amplamente realizada. Apesar do crescente interesse por essa temática, 

percebe-se que, no contexto brasileiro, avaliações sistemáticas da sobrecarga dos familiares 

ainda são escassas, estando ainda em seu estágio inicial (Bandeira, Calzavara, & Varela, 

2005). 

No Brasil, existem três instrumentos validados que visam a avaliar sistematicamente a 

sobrecarga familiar. O primeiro instrumento validado foi a Escala Pai e Kapur (EPK). Ela foi 

desenvolvida por Pai e Kapur (1981) e validada para o Brasil por Montagna, Neto, Takiguti e 

Hubner (1985) e Abreu et al. (1991). Posteriormente, a escala Zarit Burden Interview (ZBI), 
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também conhecida como escala BI (Burden Interview), desenvolvida originalmente por Zarit 

(1987), teve suas propriedades psicométricas avaliadas no contexto brasileiro por Scazufca 

(2002) e Taub, Andreoli e Bertolucci (2004). A escala Family Burden Interview Schedule 

(FBIS), desenvolvida por Tessler e Gamache (1994), foi adaptada (Bandeira et al., 2005) e 

validada (Bandeira, Calzavara, & Castro, 2008) para o contexto brasileiro, sendo denominada 

de Escala de Avaliação da Sobrecarga Familiar, com a sigla FBIS-BR. A escala FBIS-BR será 

utilizada na presente pesquisa. 

Além de possibilitar a identificação dos custos não-monetários, a avaliação da 

sobrecarga familiar permite identificar as dimensões da vida dos familiares mais afetadas e as 

suas necessidades de suporte (Bandeira et al., 2008). Além disso, estudos estão utilizando as 

medidas da sobrecarga familiar como parte da avaliação da eficácia da medicação (Tessler & 

Gamache, 2000). As informações sobre sobrecarga podem contribuir para o desenvolvimento 

de estratégias de intervenções mais efetivas para a melhoria da qualidade do atendimento nos 

serviços de saúde mental (Bandeira et al., 2008).  

 

 

Sobrecarga dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos 

 

Os familiares desempenham um papel importante no contexto da 

desinstitucionalização psiquiátrica (Hanson & Rapp, 1992; WHO-SATIS, 1996). Apesar de a 

atual política de saúde mental incentivar a vida na comunidade, a família pós-moderna 

apresenta características que a distanciam do perfil de cuidador de um paciente crônico. A 

OMS (2001) alertou para o fato de que uma em cada quatro famílias tem, pelo menos, um 

membro que sofre um transtorno psiquiátrico ou comportamental. Segundo Tessler e 

Gamache (2000), é difícil estimar com precisão o número de familiares que são afetados pelo 

papel de cuidador de pacientes diagnosticados com transtornos psiquiátricos sérios. A 

retomada da responsabilidade sobre o paciente, após décadas de institucionalização, 

aconteceu ao mesmo tempo em que a família moderna foi sendo substituída pela família pós-

moderna, caracterizada por obrigações menos rígidas e menores expectativas em relação aos 

cuidados a serem prestados aos membros doentes da família.  

Hatfield (1983) apontou que os familiares passaram a prestar cuidados aos pacientes, 

em uma base de 24 horas, o que era feito anteriormente, nas instituições, por três equipes de 
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funcionários em turnos de oito horas. Esse autor destacou que a desinstitucionalização 

transferiu essas responsabilidades aos membros da família após terem decorrido 100 anos de 

institucionalização psiquiátrica, nos quais as instituições haviam assumido integralmente o 

atendimento aos pacientes. Entretanto, o compromisso das famílias para assumir o papel de 

cuidadores em tempo integral era limitado e os familiares não foram preparados para esse 

papel (Tessler & Gamache, 2000). 

As mudanças na estrutura familiar, a maior participação das mulheres no mercado de 

trabalho e o aumento das taxas de divórcio são incompatíveis com as exigências de cuidar de 

pessoas com doenças crônicas graves (Tessler & Gamache, 2000). Segundo Loukissa (1995), 

as famílias foram incluídas no processo de desinstitucionalização como fonte essencial de 

suporte aos pacientes, sem terem o conhecimento e a preparação necessários para exercer esse 

papel. Apesar de as mudanças terem surpreendido muitas famílias que, certamente, não 

estavam preparadas para alterar o curso de suas vidas para cuidar de um paciente psiquiátrico, 

observou-se que alguns familiares aceitaram a função de cuidador, desempenhando um papel 

positivo nesse contexto. Esses familiares fornecem abrigo, ajudam nas atividades da vida 

diária do paciente, supervisionam seus comportamentos problemáticos, além de fornecerem 

suporte e incentivo emocionais aos pacientes (Tessler & Gamache, 2000).  

O papel positivo das famílias nos programas de cuidados de saúde mental foi 

reconhecido há pouco tempo. Esse papel estende-se para além dos cuidados do dia a dia, 

agindo na mudança da legislação e na melhoria dos serviços (OMS, 2001). Os movimentos 

dos familiares têm ajudado os seus membros a lutar contra o estigma do transtorno 

psiquiátrico por meio da partilha de experiências e ações coletivas (Tessler & Gamache, 2000, 

Bandeira & Barroso, 2005). Entretanto, ainda é recorrente o sentimento de culpa que as 

famílias vivenciam quando se deparam com o diagnóstico psiquiátrico de um de seus 

membros, gerando enorme sobrecarga e sofrimento psíquico (Amarante, 2003; Silva & 

Santos, 2009; Maurin & Boyd, 1990). Tessler e Gamache (2000), em seu estudo sobre a 

sobrecarga dos familiares, destacaram que muitos familiares, apesar de se sentirem 

sobrecarregados, também sentiam satisfação em cuidar do paciente. Isso foi explicado pelo 

fato de os pacientes serem, às vezes, uma companhia aos familiares. A companhia que os 

pacientes fazem aos familiares constitui a sua contribuição mais evidente para suas famílias, 

auxiliando na manutenção de sentimentos positivos recíprocos (Tessler & Gamache, 2000).  
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Ao cuidar do familiar com transtorno psiquiátrico, a maioria dos familiares 

experimenta uma gama de emoções que vão desde gratidão e carinho até sentimentos de raiva 

e rejeição. De acordo com Tessler e Gamache (2000), para que seja possível visualizar a 

experiência da família com o paciente psiquiátrico, de uma forma mais ampla, é necessário 

considerar, também, os aspectos positivos do cuidar. Alguns familiares acreditavam que a 

experiência do cuidar contribuía significativamente para seu crescimento pessoal.  

Maurin e Boyd (1990) conceituaram a sobrecarga como sendo as consequências 

negativas decorrentes especificamente da presença de transtorno psiquiátrico no meio 

familiar. Nas revisões realizadas por Loukissa (1995), Maurin e Boyd (1990) e Rose (1996), 

foi destacado que a sobrecarga dos familiares, ocasionada pela tarefa de cuidar de um paciente 

psiquiátrico, compreende consequências emocionais e concretas. Segundo Tessler e Gamache 

(2000), o uso do termo sobrecarga familiar refere-se somente aos efeitos do transtorno 

psiquiátrico na família, e não à pessoa do paciente.  

A sobrecarga resulta de uma quebra no ciclo esperado de vida, das tarefas extras no 

dia a dia, gastos financeiros, preocupações com o futuro do paciente, bem como sentimentos 

de perda semelhantes aos de luto. As tarefas e os cuidados com o paciente geralmente 

ocorrem em um momento inesperado, sem sincronia com o ciclo da vida familiar, pois 

normalmente se espera que o indivíduo, atingindo a idade adulta, se torne independente. O 

transtorno psiquiátrico de um dos membros da família quebra essa expectativa e reverte a 

ordem das etapas do ciclo familiar, criando uma função adicional que não é esperada para 

aquele momento do ciclo familiar. Segundo os mesmos autores, outro elemento que acentua a 

sobrecarga, caracteriza-se pelas mudanças que ocorrem no relacionamento do paciente com os 

seus familiares, em consequência do transtorno psiquiátrico, particularmente à falta de 

reciprocidade entre eles. Essas mudanças prejudicam a relação e tornam difícil a manutenção 

de sentimentos positivos no dia a dia, em relação aos pacientes, contribuindo para o aumento 

da sobrecarga subjetiva. Esses aspectos são considerados estímulos estressores para os 

familiares. Quando o paciente psiquiátrico com longo histórico de hospitalização volta para 

casa, a família assume um duplo papel, de provedor do lar e de cuidador primário, elevando a 

sua sobrecarga. As consequências da relação com o paciente psiquiátrico se dividem na 

obrigação de oferecer cuidados em longo prazo e as preocupações com o futuro do paciente 

(Tessler & Gamache, 2000). A elevada sobrecarga dos cuidadores de pacientes psiquiátricos 
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pode contribuir para que eles desenvolvam transtornos psicopatológicos, sendo o transtorno 

depressivo o mais frequente (McGilloway, Donnelly, & Mays, 1997).  

Tessler e Gamache (2000) chamaram a atenção para as três etapas pelas quais os 

familiares passam ao se depararem com o início do transtorno psiquiátrico do paciente. Em 

uma primeira etapa, os familiares geralmente sentem-se incertos sobre o diagnóstico e podem 

negar a existência da patologia. A única maneira de resolver esse dilema é aceitar o problema 

como algo que exige uma intervenção fora da família. Outro dilema surge na segunda etapa, 

quando eles se deparam com o reconhecimento desagradável de que a cura não é rápida nem 

certa. Nesse momento, o familiar descobre que o paciente psiquiátrico necessitará de cuidados 

contínuos, que deverão ser realizados na comunidade. Quando o transtorno se torna crônico, 

na terceira etapa, acontece a diminuição da confiança ou, ainda, a perda da fé nos 

profissionais de saúde mental. Diante disso, os familiares precisam de esclarecimentos a 

respeito do transtorno psiquiátrico e orientações sobre como lidar com os comportamentos 

problemáticos dos pacientes e de como agir no dia a dia e nos momentos de crise (Loukissa, 

1995; Waidman et al., 1999).   

O conceito de sobrecarga foi definido em dois aspectos: a sobrecarga objetiva e a 

sobrecarga subjetiva. A sobrecarga objetiva está relacionada com as demandas reais e 

observáveis que a convivência com o transtorno psiquiátrico impõe aos familiares. Esse 

aspecto objetivo envolve: as perdas financeiras, as perturbações na rotina, na vida social e na 

vida profissional dos familiares, as tarefas cotidianas adicionais que eles precisam executar 

para cuidar de todos os aspectos da vida do paciente, as perturbações nas relações entre os 

membros da família e a ocorrência de comportamentos problemáticos dos pacientes com os 

quais os familiares precisam lidar (Bandeira, 1993; Bandeira & Barroso, 2005). A sobrecarga 

subjetiva, por outro lado, é definida pelo sentimento de peso a carregar na função de cuidador, 

assim como pelas emoções e preocupações que os cuidadores apresentam em relação ao 

paciente (Bandeira & Barroso, 2005; Soares & Munari, 2007; Borba, Schwatz, & Kantorski, 

2008). Além disso, a sobrecarga subjetiva inclui as tensões geradas no ambiente e nas 

relações familiares e sentimentos de perda, vergonha, culpa, impotência e desamparo que 

afetam os familiares cuidadores (Maurin & Boyd, 1990).  

 Baseados em pesquisas sobre a sobrecarga dos familiares cuidadores, Maurin e Boyd 

(1990) propuseram um modelo teórico que sintetiza as relações entre as variáveis que afetam 

a sobrecarga subjetiva resultante da situação de cuidador. Esse modelo considera que a 
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sobrecarga subjetiva seria resultante da interação de três níveis de variáveis: variáveis 

antecedentes, sobrecarga objetiva e fatores mediadores, representados esquematicamente na 

Figura 1. 

 

Figura 1 

Modelo teórico de Maurin e Boyd (1990) que relaciona o transtorno psiquiátrico de um 

paciente e a experiência de sobrecarga do familiar cuidador 

 

 

As variáveis antecedentes são aquelas que definem a situação do transtorno 

psiquiátrico, envolvendo o diagnóstico, os sintomas e o grau de autonomia do paciente, além 

do tipo de residência e as características do programa de tratamento no qual o paciente está 

inserido. Essas variáveis interferem no grau de sobrecarga objetiva, pois determinam a 

frequência das tarefas cotidianas necessárias para cuidar do paciente, a frequência das 

supervisões aos comportamentos problemáticos dos pacientes e as interferências na vida 

social e profissional do cuidador. As variáveis antecedentes, juntamente com a sobrecarga 

objetiva, podem gerar o sentimento de sobrecarga subjetiva dos familiares. O modelo inclui, 

ainda, o efeito de fatores mediadores sobre o grau de sobrecarga subjetiva. Os fatores 
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mediadores resultam em aumento ou diminuição do grau de sobrecarga subjetiva. Esses 

fatores são variáveis que podem amenizar ou agravar a sobrecarga subjetiva sentida pelos 

cuidadores, tais como a qualidade da relação existente entre o paciente e seus familiares, o 

suporte social recebido pelos familiares, as estratégias de enfrentamento desenvolvidas pelos 

familiares, o nível socioeconômico da família e a presença de outros eventos preocupantes ou 

estressantes na vida do familiar (Maurin & Boyd, 1990). 

As primeiras pesquisas sobre a sobrecarga familiar, realizadas entre os anos de 1950 e 

1980, se direcionaram apenas para a identificação dos níveis de sobrecarga nos cuidadores. A 

partir de 1980, os estudos passaram a investigar também a relação entre a sobrecarga familiar 

e as variáveis sociodemográficas dos pacientes e familiares, assim como as variáveis clínicas 

dos pacientes (Awad & Voruganti, 2008). 

Alguns estudos mostraram que quanto maior era o tempo gasto nos cuidados prestados 

ao paciente, maior era o grau de sobrecarga sentida pelos familiares e mais provável a 

ocorrência de transtornos depressivos e de ansiedade nos familiares (Westphal et al., 2005; 

Bandeira & Barroso, 2005; Melo & Furegato, 2008; Cassis, Karnakis, Quadrante, Curiati, & 

Magaldi, 2007). Cassis et al. (2007) identificaram a presença de diagnóstico prévio e o fato de 

o cuidador residir com o paciente como dois fatores associados à sobrecarga. Na revisão de 

Rose (1996), foram destacados como fatores relacionados à sobrecarga familiar: a gravidade 

da sintomatologia do paciente, o número de hospitalizações e os comportamentos 

problemáticos do paciente, as tarefas cotidianas para supervisionar seu comportamento, a 

limitação das atividades do familiar, a falta de apoio dos profissionais de serviços de saúde 

mental e residir com o paciente.  

A revisão de Maurin e Boyd (1990) apontou como fatores associados à sobrecarga dos 

familiares: os comportamentos problemáticos do paciente, o seu baixo grau de autonomia e os 

efeitos adversos da doença. Os sintomas negativos da doença, tais como a desmotivação e a 

apatia, foram identificados como os problemas mais frequentes relatados pelos membros da 

família. Esses sintomas foram considerados mais perturbadores para os familiares do que os 

sintomas produtivos, como as alucinações e os delírios. Além disso, a presença de crianças em 

casa demonstrou estar associada aos maiores níveis de sobrecarga familiar. Outras variáveis, 

como o grau de parentesco do cuidador com o paciente e o diagnóstico do paciente, estiveram 

associadas à sobrecarga familiar. 
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Nas pesquisas revisadas por Loukissa (1995), os fatores associados à sobrecarga 

familiar foram: o nível de funcionamento do paciente, a sua sintomatologia, os 

comportamentos problemáticos, a gravidade do transtorno mental, a restrição das atividades 

sociais, o medo do estigma social atribuído ao transtorno mental e as dificuldades financeiras. 

Além disso, os sentimentos mais comuns de sobrecarga relatados pelos familiares foram: 

preocupação com o futuro do paciente, tensão emocional, nervosismo, medo, tristeza, 

depressão, sentimento de ansiedade, culpa, irritação e dificuldades para dormir. 

Barroso et al. (2009) avaliaram uma amostra de 150 familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos de quatro diferentes Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM) de 

Belo Horizonte, MG. Foi feita uma análise de regressão múltipla para identificar os fatores 

preditores da sobrecarga subjetiva em sete categorias de variáveis, sendo elas: as condições 

sociodemográficas do paciente e as dos familiares, as condições clínicas dos pacientes, as 

condições de vida, as estratégias de enfrentamento dos familiares, o relacionamento com o 

paciente e a relação com o serviço de saúde mental. Os fatores que se mostraram 

significativos para determinar a sobrecarga subjetiva dos familiares na categoria condições 

sociodemográficas foram: a idade do paciente e a presença de crianças em casa. Os fatores 

significativos na categoria condições clínicas dos pacientes foram: a presença de crise atual, o 

número de crises do paciente e o número de comportamentos problemáticos do paciente. Em 

relação às condições de vida dos familiares, os fatores significativos foram: a renda, as 

condições de trabalho, as condições de saúde e o fato de o familiar ter filhos. Os fatores 

significativos na categoria estratégias de enfrentamento dos familiares foram: a prática de 

atividades de lazer pelos familiares e o número de estratégias de enfrentamento. Na categoria 

relacionamento com o paciente, as variáveis significativas foram: a qualidade da relação com 

o paciente e o grau de sentimentos positivos do familiar em relação ao paciente. Por último, a 

variável significativa encontrada na categoria relação com o serviço de saúde mental foi: as 

informações sobre o transtorno mental. Em relação ao relacionamento dos familiares com os 

pacientes, Barroso et al. (2009) mostraram que, apesar de se sentirem sobrecarregados, os 

familiares também sentiam satisfação em cuidar do paciente.  

As três revisões de literatura de Loukissa (1995), Maurin e Boyd (1990) e Rose (1996) 

destacaram que os comportamentos problemáticos dos pacientes com transtorno psiquiátrico 

representam uma das principais fontes determinantes da sobrecarga dos familiares. No estudo 

de Barroso, Bandeira e Nascimento (2007), os principais comportamentos problemáticos dos 
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pacientes identificados foram: agitação, agressividade verbal, fumar demais, falta de higiene, 

crises de nervo, fugir para a rua, pedir atenção demais, agressividade física, falar sozinho, 

quebrar objetos, recusar medicação, ficar sem roupa, problemas de sexualidade, drogadicção, 

pedir comida na rua e alcoolismo. No estudo de Barroso et al. (2007), a presença desses 

comportamentos estava associada a uma elevada sobrecarga subjetiva dos cuidadores. 

Alguns fatores podem diminuir a percepção subjetiva da sobrecarga sentida pelos 

familiares. Um desses fatores se caracteriza como as estratégias de enfrentamento que os 

familiares utilizam para lidar com o papel de cuidador (Rose, 1996). Segundo o modelo de 

Maurin e Boyd (1990), as estratégias de enfrentamento são consideradas importantes fatores 

moduladores, que podem diminuir o grau de sobrecarga subjetiva. Loukissa (1995) 

identificou que as estratégias mais utilizadas pelos familiares de pacientes com transtornos 

psiquiátricos foram: busca de apoio de amigos e parentes, ajuda psicoterápica, utilização de 

serviços de cuidados profissionais, leitura de livros e ingresso em grupos de ajuda. 

Analisando vários estudos, Rose (1996) observou que as estratégias de enfrentamento mais 

utilizadas pelos familiares de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia foram: 

envolvimento em atividades fora de casa, tentativa de manter a rotina familiar o mais normal 

possível, aceitação do transtorno psiquiátrico, colocação de limites nos comportamentos dos 

pacientes, distanciamento emocional da situação, morar em casa separada do paciente, ter 

atividade religiosa e filiar-se a grupos de suporte familiar.  

 

 

Transtornos psiquiátricos estudados: esquizofrenia e depressão 

 

 Serão abordados, inicialmente, os conceitos de esquizofrenia e de depressão maior, 

bem como seus impactos sociais, tendo em vista que esses foram os dois principais 

transtornos psiquiátricos abordados nos estudos analisados acima e que fazem parte da 

formulação do problema de pesquisa do presente trabalho. Em seguida, serão descritos os 

dados epidemiológicos e os custos monetários e não monetários destes transtornos. Por 

último, serão apresentados os estudos encontrados relacionando o grau de sobrecarga familiar 

ao tipo de transtorno apresentado pelos pacientes, esquizofrenia e depressão. 
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Conceituação e características da Depressão 

 

 A depressão maior é um distúrbio afetivo frequente, com maior incidência em 

mulheres. Muitas vezes, não é diagnosticada, mas sua identificação é importante por ser uma 

doença comum, séria e incapacitante (Wannmacher, 2004). O conceito de depressão maior é 

recente, pois foi introduzido há cerca de 30 anos no DSM-III. Segundo o DSM-IV, o curso 

clínico da depressão maior é caracterizado por um ou mais episódios depressivos maiores, 

sem história de episódios maníacos, mistos ou hipomaníacos. A principal característica de um 

Episódio Depressivo Maior é um período mínimo de duas semanas, durante as quais há um 

humor deprimido ou perda de interesse ou prazer por quase todas as atividades. Em crianças e 

adolescentes, o humor pode ser irritável ao invés de triste. Para receber esse diagnóstico, o 

indivíduo também deve experimentar pelo menos quatro sintomas adicionais, extraídos de 

uma lista que inclui: alterações no apetite ou peso, sono e atividade psicomotora; diminuição 

da energia; sentimentos de desvalia ou culpa; dificuldade para pensar, concentrar-se ou tomar 

decisões, ou pensamentos recorrentes sobre morte ou ideação suicida, planos ou tentativas de 

suicídio.  Com a finalidade de contabilizar um Episódio Depressivo Maior, a presença de um 

sintoma deve ser recente ou então ter claramente piorado em comparação com o estado pré-

episódico da pessoa. Os sintomas devem persistir na maior parte do dia, praticamente todos os 

dias, por pelo menos duas semanas consecutivas. O episódio deve ser acompanhado por 

sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em 

outras áreas importantes da vida do indivíduo. Para alguns indivíduos com episódios mais 

leves, o funcionamento pode parecer normal, mas exige um esforço acentuadamente 

aumentado. 

De acordo com o levantamento da OMS (2001), a depressão maior é uma das 

principais causas de incapacitação em todo o mundo, situando-se em quarto lugar entre as dez 

principais causas da carga global de doenças. Se estiverem corretas as projeções, em 2020, a 

depressão poderá ser a segunda das principais causas da carga mundial de doenças em países 

desenvolvidos e a primeira em países em desenvolvimento (OMS, 2001; Fleck et al., 2009). A 

depressão apresenta uma alta prevalência, podendo, em alguns casos, levar à morte, uma vez 

que o suicídio é o maior risco durante o curso de uma depressão. No mundo, a prevalência da 

depressão varia entre 7-12% para os homens e 20-25% para as mulheres. Devido à sua 

natureza recorrente, a depressão gera rupturas na vida dos pacientes. Os pacientes com 
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depressão apresentam prejuízos em várias áreas de sua vida, tais como: no autocuidado, nas 

responsabilidades familiares e no funcionamento social e ocupacional (OMS, 2001).  

Estima-se que as faixas etárias críticas para o início da depressão maior são as faixas 

de 15-19 anos e de 25-29 anos (Burke, Burke, Regier, & Rae, 1990). Cerca de 20% dos casos 

de depressão maior seguem um curso crônico, sem remissão, principalmente quando não é 

realizado o tratamento adequado (Thornicroft & Sartorius, 1993). Segundo Goodwin e 

Jamison (1990), 15 a 20% dos pacientes depressivos cometem suicídio. O suicídio continua 

sendo um dos resultados frequentes e evitáveis da depressão. 

De acordo com Kupfer e Frank (2003), a presença do diagnóstico de depressão maior 

triplica os custos médicos. Em contrapartida, quando o paciente tem um tratamento bem-

sucedido da depressão, ocorre uma diminuição dos dias de incapacitação (Von Korff, Ormel, 

Katon, & Lin, 1992). Segundo dados da OMS (2003), nos Estados Unidos são gastos 

anualmente mais de 43 bilhões de dólares referentes aos tratamentos e à perda de 

produtividade devido à depressão. As perdas causadas pela depressão são iguais ou até 

maiores do que as provocadas por doenças físicas crônicas, como hipertensão, diabetes e 

doenças coronárias. Mesmo levando-se em consideração a gravidade da depressão, suas 

significativas consequências e a disponibilidade de tratamento eficaz, apenas 30% dos casos 

no mundo recebem tratamento adequado (OMS, 2001). 

Os principais objetivos do tratamento da depressão são a redução dos sintomas, a 

prevenção de recidivas e a remissão completa. A OMS (2001) preconizou, para a maioria dos 

pacientes com depressão, um tratamento que inclui o uso de medicamentos antidepressivos, a 

psicoterapia ou uma combinação dos dois. 

A OMS (2003) apontou que, com relação à comorbidade, a depressão é um fator de 

risco para câncer e doenças coronarianas. A depressão pode estar associada a doenças como 

diabetes e desordens neurológicas, dentre outras, uma vez que pessoas sofrendo de doenças 

físicas crônicas têm mais probabilidades de desenvolverem doenças psiquiátricas, como a 

depressão. Problemas de saúde, como depressão, ansiedade e abuso de substâncias, quando 

acontecem em comorbidade com doenças físicas, podem resultar em baixa aderência aos 

tratamentos indicados. Os pacientes com diagnóstico de depressão em comorbidade com 

doenças físicas, além de aderirem menos ao tratamento e às recomendações, têm aumentados 

os riscos de incapacidade e mortalidade (OMS, 2003).  
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O impacto social da depressão inclui a incapacidade individual e a sobrecarga familiar 

associada à doença. Os sintomas depressivos e a depressão maior são importantes em termos 

de saúde pública, pois os custos da assistência médica, o tempo de trabalho perdido e a 

diminuição da qualidade de vida estão claramente associados aos transtornos depressivos 

(Lima, 1999). 

Scazufca, Menezes e Almeida (2002) realizaram um estudo com pacientes idosos com 

diagnóstico de depressão e seus familiares. Os pacientes foram selecionados no início do 

tratamento em dois ambulatórios na cidade de São Paulo. Para medir a sobrecarga dos 

familiares cuidadores, foi utilizada a escala Burden Interview (BI), que possui 22 itens que 

avaliam a sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos em termos 

da expressão de seus sentimentos referentes ao papel de cuidador. Os resultados mostraram 

que a sobrecarga do cuidador estava associada à gravidade da depressão, à dependência do 

paciente e ao número de comportamentos problemáticos. 

 

 

Conceituação e características da Esquizofrenia 

 

Muitas doenças psiquiátricas, em particular a esquizofrenia, têm um amplo impacto 

não somente nos indivíduos, mas também nas famílias e na comunidade. Esse transtorno 

representa um problema de saúde pública, pois se inicia antes dos 25 anos de idade, rompendo 

o projeto de vida de muitos jovens e suas famílias (Jeste et al., 2003). Os dados do Relatório 

sobre Saúde Mental da OMS (2001) indicaram que cerca de 24 milhões de pessoas no mundo 

e cerca de 1% da população americana acima dos 18 anos tinham esquizofrenia e, 

aproximadamente, 10% das pessoas que tinham o transtorno suicidaram. Segundo a OMS 

(2001), a esquizofrenia é uma doença crônica com consequências importantes em termos 

financeiros e sociais para o paciente, para a família, para os cuidadores e para a sociedade 

como um todo.  

De acordo com o Estudo Global de Cargas das Doenças, a esquizofrenia causa um alto 

grau de incapacidade, que resulta em um total de 1,1% de anos de vida ajustados por 

incapacidade (DALYs- desability-adjusted life-year) e 2,8% de anos de vida perdidos devido à 

incapacidade (YLDs - years lost due desability). A esquizofrenia é a oitava causa mundial em 

DALYs no grupo com idade de 15 a 44 anos (Daltio, Mari, & Ferraz, 2007). O custo 
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econômico da esquizofrenia para a sociedade também é elevado. Calculou-se que o custo da 

esquizofrenia, em 1991, para os Estados Unidos, foi de US$19 bilhões em gastos diretos e 

US$46 bilhões em perda de produtividade (OMS, 2001). 

A esquizofrenia é caracterizada pelo DSM-IV-TR como uma perturbação cuja duração 

mínima é de seis meses e inclui no mínimo um mês de delírios, alucinações, discurso 

desorganizado e comportamento amplamente desorganizado ou catatônico. Os sintomas 

característicos envolvem uma série de disfunções cognitivas e emocionais que acometem a 

percepção, o raciocínio lógico, a linguagem e a comunicação, o controle comportamental, o 

afeto, a fluência e a produtividade do pensamento, o impulso e a atenção. As principais 

características das pessoas com diagnóstico de esquizofrenia são: perdas de associação de 

ideias, alucinações, afeto embotado, riso imotivado ou inapropriado, delírios proeminentes, 

deterioração global do funcionamento, associações frouxas, desorganização da sintaxe e 

pensamento ilógico (Figueira et al., 1992; Ferrari, 1996).  

A esquizofrenia pode apresentar início agudo ou insidioso, os quais possuem 

características distintas. O início agudo caracteriza-se pelo aparecimento dos sintomas de 

forma abrupta, podendo evoluir para uma deterioração se não forem tratados imediatamente. 

Os principais sintomas são a regressão, a confusão e a ansiedade, que progridem para estado 

de pânico, episódios confusionais de delírio febril, excitação motora, insônia e atitudes 

catatônicas. O início insidioso é característico do desenvolvimento da psicose de forma mais 

branda, a atividade psicomotora é normal, porém nos aspectos emocional e intelectual 

manifestam-se desvios extremos. Aparecem fenômenos dissociativos nas áreas da afetividade 

e da linguagem, fortes mudanças de humor, atos obsessivos e compulsivos, irritabilidade e 

hostilidade. Quando o tratamento não ocorre no início, pode evoluir para a deterioração do 

funcionamento global e, em seguida, para exacerbação aguda da psicose (Ferrari, 1996). 

A família apresenta uma função central na vida do paciente com diagnóstico de 

esquizofrenia. Na convivência com o paciente, o familiar aprende a enfrentar momentos de 

agravamento dos sintomas da doença, bem como a manejar situações de inatividade, 

depressão, agressividade, confusão, desorganização e inadequação. Os familiares têm que 

redimensionar as suas expectativas quanto ao futuro do paciente e quanto ao seu próprio 

futuro devido às demandas de cuidados contínuos que geram custos e perdas para todos. Esses 

fatores contribuem para a sobrecarga familiar (Villares, 2000).  
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 Koga e Furegato (2002) realizaram um estudo em Maringá, no estado do Paraná, com 

o objetivo de identificar a sobrecarga subjetiva de familiares que convivem com pacientes 

com diagnóstico de esquizofrenia por mais de cinco anos. Os autores identificaram três tipos 

principais de sobrecarga, sendo elas: sobrecarga financeira, sobrecarga nas rotinas familiares e 

sobrecarga em forma de doença física ou emocional. Foram identificadas também alterações 

nas atividades de lazer e nas relações sociais da família do paciente psiquiátrico. 

A avaliação da sobrecarga familiar tem se mostrado importante no sentido de 

identificar sua intensidade e as áreas mais afetadas da vida do cuidador. Dessa forma, permite 

que sejam implantadas intervenções que possam reduzir as consequências negativas de cuidar 

de um paciente psiquiátrico (McDonell, Short, Berry, & Dick, 2003). Em seu estudo, os 

autores investigaram a sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

Os familiares frequentavam um programa de psicoeducação há dois anos. Os resultados 

mostraram que a sobrecarga estava associada à idade do paciente, ao diagnóstico recente de 

esquizofrenia, ao abuso de substâncias, à ideação suicida, aos sintomas positivos e negativos 

do paciente, bem como à falta de recursos financeiros do familiar cuidador. 

Addington, Coldham, Jones e Addington (2003), em seu estudo com familiares 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia, investigaram o fardo que a presença do paciente 

psiquiátrico representa para a família. No primeiro episódio de psicose, os familiares 

experimentaram sofrimento e dificuldades. O impacto da doença afetou o bem-estar 

psicológico dos familiares. Nesse estudo, observou-se que muitos familiares acreditavam que 

a doença afetava suas vidas diante dos sintomas positivos e negativos apresentados pelos 

pacientes. 

Nas pesquisas revisadas por Awad e Voruganti (2008), os fatores culturais, a etnia e as 

atitudes dos familiares com relação aos pacientes apareceram como fatores que 

desempenharam um importante papel na percepção de sobrecarga. Além disso, o gênero do 

paciente esteve associado à sobrecarga familiar. Os níveis mais elevados de desconforto 

emocional foram relatados pelos familiares que cuidavam de pacientes do sexo masculino. 

Nessa revisão, famílias americanas brancas apresentaram maior grau de sobrecarga do que as 

famílias negras americanas, pois as famílias brancas apresentavam mais atitudes de rejeição. 

Quanto aos sintomas do paciente, não há um acordo entre as pesquisas revisadas se um 

conjunto específico de sintomas psicóticos tem mais impacto na sobrecarga dos cuidadores. 

Existe apenas um acordo entre os resultados das pesquisas de que os sintomas produtivos da 
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esquizofrenia (ex.: alucinações) acarretaram maior sobrecarga do que outros sintomas 

psicóticos. A sobrecarga estava relacionada também à baixa qualidade de vida dos familiares. 

Ainda na revisão de Awad e Voruganti (2008), algumas pesquisas compararam a 

sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia e de cuidadores de 

pacientes com desordens neurológicas. Esses estudos obtiveram como resultado que a 

sobrecarga entre esses dois grupos era diferente. A sobrecarga objetiva do cuidador foi mais 

baixa na esquizofrenia do que nas desordens neurológicas e a sobrecarga subjetiva foi mais 

alta em cuidadores de esquizofrenia devido ao estigma, assim como à falta de aceitação e de 

suporte social. Quanto às intervenções terapêuticas para os familiares, os estudos revisados 

confirmaram o impacto positivo da Terapia Familiar Comportamental para produzir 

resultados positivos de redução significativa na sobrecarga e melhoras no ambiente familiar. 

 Almeida, Schal, Martins e Modena (2010) realizaram um estudo utilizando 

metodologia qualitativa, visando identificar as dimensões de sobrecarga de familiares 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia em Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais. De 

acordo com relato dos familiares cuidadores, foi possível identificar a presença de sobrecarga 

em relação às atividades da vida diária, mudanças na rotina e falta de atividades de lazer. Os 

familiares relataram problemas de saúde, preocupações, medo de adoecer e custos financeiros. 

Eles também se queixaram da obrigatoriedade de prestar cuidado aos pacientes e das 

preocupações em relação ao seu futuro. Além disso, foram identificados quatro fatores que 

resultavam em redução da sobrecarga: apoio social e familiar, presença de espaços para 

aliviar as tensões, possibilidade de afastamento físico do paciente e valorização do tratamento 

farmacológico. Segundo Fleischhacker, Oehl e Hummer (2003), os pacientes com diagnóstico 

de esquizofrenia, que vivem com seus familiares, apresentam maiores taxas de adesão ao 

tratamento, ao contrário dos pacientes que moram sozinhos. O problema da adesão ao 

medicamento é vivenciado, cotidianamente, pelos familiares, constituindo um dos fatores 

relacionados à sobrecarga familiar. Muitas vezes, a falta do medicamento está associada ao 

uso abusivo de álcool, o que foi observado em uma amostra brasileira de pacientes 

recidivistas (Bandeira, 1993).  

Koukia e Madianos (2005) realizaram um estudo com o objetivo de comparar o grau 

de sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia, que participavam de 

um programa de reabilitação, com cuidadores de pacientes em tratamento ambulatorial 

regular. Os resultados do estudo mostraram que a participação do paciente em programas de 
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reabilitação diminuiu a sobrecarga familiar, corroborando os achados de Bury et al. (1998) e 

Tomaras et al. (1988). Os autores relataram também que a adesão do paciente aos 

medicamentos estava relacionada à menor sobrecarga do familiar cuidador. No entanto, nessa 

amostra, um maior grau de adesão ao medicamento era um pré-requisito para a participação 

no programa de reabilitação. O contato diário com o paciente foi apontado, nesse estudo, 

como um preditor de sobrecarga, pois quanto maior o número de horas gastas com o paciente, 

maior foi a percepção de sobrecarga dos familiares. Jenkins e Schumacher (1999) destacaram 

a importância da adesão aos medicamentos em relação à sobrecarga familiar. A adesão aos 

medicamentos impede a exacerbação dos sintomas psicóticos, diminuindo a sobrecarga do 

cuidador. 

 Scazufca (2000) discutiu, em seu artigo, algumas estratégias de intervenção 

psicossocial para familiares de pacientes com esquizofrenia. Essas intervenções têm dois 

objetivos principais: reduzir ou prevenir os sintomas da esquizofrenia e melhorar a qualidade 

de vida de toda a família. Com tais intervenções, procura-se colaborar para que o paciente 

tenha o mínimo possível de incapacidades associadas à esquizofrenia e para que seus 

familiares possam compreender a melhor maneira de lidar com os problemas relacionados à 

doença do paciente e às emoções resultantes desse contato. As intervenções psicossociais com 

familiares de indivíduos com esquizofrenia se desenvolveram a partir de estudos que 

mostraram que a presença de um paciente com esquizofrenia relaciona-se à sobrecarga em 

diversos aspectos da vida dos familiares, tais como relacionamentos, lazer e saúde física e 

mental. As intervenções psicossociais fazem parte do tratamento da esquizofrenia e devem ser 

planejadas conjuntamente com o tratamento medicamentoso e outros atendimentos clínicos 

específicos. 

Caqueo-Urízar et al. (2011) realizaram um estudo, no Chile, visando avaliar a relação 

entre as atitudes afetivas, cognitivas e comportamentais negativas do cuidador e o grau de 

sobrecarga. A sobrecarga foi mais elevada em familiares com baixo grau de escolaridade, que 

passavam mais tempo com o paciente e principalmente no caso das mães dos pacientes. Nesse 

estudo, as atitudes negativas dos familiares cuidadores estavam mais associadas com o grau 

de sobrecarga. 

 Segundo Shirakawa, Attux, Lacaz e Malta (2007), uma boa aliança terapêutica é a 

principal arma que o profissional dispõe durante tratamentos longos, como o da esquizofrenia. 

É importante que o profissional dê atenção às queixas do paciente e de seus familiares, motive 
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o paciente, bem como o oriente, esteja atento e prescreva uma posologia fácil de ser seguida. 

Essas estratégias são simples, fáceis de serem seguidas e fazem uma grande diferença para o 

tratamento do paciente e a qualidade de vida da família. 

 

 

Sobrecarga familiar e diagnóstico dos pacientes 

  

Resultados diferenciados foram obtidos para a relação entre o diagnóstico do paciente 

e o grau de sobrecargas objetiva e subjetiva dos familiares cuidadores. Hasui et al. (2002) 

observaram que a sobrecarga subjetiva dos familiares variou em função do diagnóstico, mas, 

em contrapartida, a sobrecarga objetiva não estava significativamente associada ao 

diagnóstico do paciente. Conforme as três revisões de literatura de Maurin e Boyd (1990), 

Loukissa (1995) e Rose (1996), a intensidade da sobrecarga dos familiares tem sido 

relacionada com as seguintes variáveis: características dos pacientes (diagnóstico e 

intensidade dos sintomas, entre outras), parentesco e frequência de contato entre cuidador e 

paciente, características dos cuidadores (gênero, idade, escolaridade e nível socioeconômico), 

disponibilidade de redes de suporte social, leis sociossanitárias e estrutura e adequação dos 

serviços de saúde mental. Noh e Turner (1987) relataram que o nível de sobrecarga familiar 

estava associado ao diagnóstico do paciente.  

Awad e Voruganti (2000), em sua revisão de literatura, apontaram que alguns estudos 

haviam encontrado que a sobrecarga do cuidador diferia em função do tipo de diagnóstico, 

sendo a sobrecarga objetiva mais baixa e a subjetiva mais elevada quando o paciente possuía 

diagnóstico de esquizofrenia. Porém, segundo esses autores, não há um acordo, entre os 

diversos estudos, se um tipo específico de sintoma psicótico resulta em maior sobrecarga nos 

cuidadores. Na revisão de literatura de Awad e Voruganti (2008), algumas pesquisas 

compararam a sobrecarga de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia e de 

cuidadores de pacientes com desordens neurológicas. Esses estudos encontraram que a 

sobrecarga entre esses dois grupos é diferente. A sobrecarga objetiva foi mais baixa na 

esquizofrenia do que nas desordens neurológicas e a sobrecarga subjetiva foi mais alta em 

cuidadores de esquizofrenia devido ao estigma e à falta de aceitação e suporte social. 

Ogilviea, Morantb e Goodwin (2005) também destacaram que a sobrecarga dos 

familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia, demência e depressão unipolar é 
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comum, se não universal, e tem um impacto significativo em vários domínios das suas vidas. 

Além disso, as experiências anteriores dos cuidadores, negativas ou positivas, com os serviços 

de saúde mental, podiam influenciar fortemente as crenças e as expectativas dos familiares 

sobre o transtorno psiquiátrico. 

Tal como apontado anteriormente, na introdução deste trabalho, em uma busca 

realizada nas bases indexadas de periódicos científicos, não foi encontrado nenhum artigo 

nacional que tenha avaliado a sobrecarga dos familiares cuidadores em função de diferentes 

diagnósticos psiquiátricos. No contexto internacional, foram encontrados seis estudos que 

investigaram a sobrecarga, relacionando-a aos tipos diagnósticos dos pacientes, conforme o 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 

Relação dos estudos que avaliaram a sobrecarga familiar cuidador em função do diagnóstico 

do paciente psiquiátrico. 

 
Autores Local Amostra Diagnóstico 

Jenkins e 

Schumacher 

(1999) 

Estados 

Unidos 

80 

familiares 

Esquizofrenia  

Depressão  

Möller-

Leimkühler 

(2005) 

Alemanha 83familiares Esquizofrenia  

Depressão  

Martínez  et al. 

(2000) 

Espanha 93 

familiares 

Esquizofrenia paranoide  

Transtornos esquizoafetivos  

Wijngaarden, 

Schene e Koeter 

(2004)  

Holanda 260 

familiares 

Depressão maior, Transtornos distímicos e outros 

Transtornos depressivos  

Holanda  

5 países 

Europa 

260 

familiares 

Depressão 

342 

familiares 

Esquizofrenia 

Hadrys et al. 

(2011) 

Polônia 141 

familiares 

Esquizofrenia, depressão, transtornos de ansiedade 

e personalidade. 

Hasui et al. 

(2002) 

Japão 79 

familiares 

Psicose, depressão e grupo misto (uso abusivo de 

álcool, transtornos alimentares, dependência de 

anfetaminas e transtorno de ajustamento). 

 

Conforme o Quadro 2, dois desses estudos compararam a sobrecarga de familiares 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia (F20, CID-10) e depressão (F32). O terceiro 

estudo comparou familiares de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia paranoide (F20) e 

transtornos esquizoafetivos (F25). O quarto estudo internacional constou de duas etapas: na 

primeira, comparou o impacto na vida dos cuidadores de pacientes com depressão maior 
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(F32.2), transtornos distímicos (F34.1) e outros transtornos depressivos (F33.8); e, na 

segunda, foi comparada a sobrecarga de cuidadores de pacientes com depressão (F32) e de 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia (F20). O quinto estudo comparou a sobrecarga 

sentida por familiares cuidadores de pacientes com diagnósticos de esquizofrenia, depressão e 

transtornos de ansiedade e personalidade. O sexto estudo comparou a sobrecarga em três 

grupos de familiares cuidadores, sendo um de pacientes com diagnóstico de psicose, um de 

depressão e um grupo misto (uso abusivo de álcool, transtornos alimentares, dependência de 

anfetaminas e transtorno de ajustamento). Esses estudos serão descritos a seguir. 

Jenkins e Schumacher (1999) fizeram um estudo, ao longo de cinco anos, em casas e 

ambulatórios clínicos, em Ohio, nos Estados Unidos. O objetivo foi investigar a sobrecarga 

sentida pelos familiares cuidadores de pacientes com diferentes diagnósticos em diferentes 

grupos étnicos.  A amostra era composta por 80 pacientes, divididos em quatro grupos de 20 

pessoas, sendo dois grupos de diferentes etnias (latinos e euro-americanos) e dois de 

diagnósticos diferentes (esquizofrenia e depressão unipolar). O instrumento utilizado foi a 

escala Social Behaviour Assessment Schedule (SBAS), que inclui três dimensões: distúrbios 

de comportamento, desempenho social e efeitos adversos sobre os outros (Platt, Gallegos, & 

Harrison, 1980). O SBAS visa fornecer medidas de interferência, atribuída ao paciente, na 

vida familiar, bem como sobrecarga subjetiva e desconforto, associados ao distúrbio 

comportamental do paciente. É importante ressaltar que 33% dos pacientes com diagnóstico 

de esquizofrenia também sofriam de depressão. A grande maioria dos familiares cuidadores 

de pacientes com esquizofrenia eram mulheres, enquanto os familiares cuidadores de 

pacientes com depressão eram homens. Foi observada uma pontuação significativamente mais 

elevada de sobrecarga dos familiares de pacientes latinos com diagnóstico de esquizofrenia. 

Em relação à sobrecarga subjetiva, foram observados escores significativamente mais 

elevados para o grupo de esquizofrenia do que de depressão, independente da etnia. A partir 

da perspectiva da família, as características da esquizofrenia e da depressão foram percebidas, 

da mesma forma, como fontes de sofrimento. É importante destacar que os elevados níveis de 

conformidade dos pacientes com o uso de medicação, nessa amostra, puderam explicar 

algumas das similaridades nas avaliações da sobrecarga. Independentemente do transtorno 

psiquiátrico, o que mais preocupou os familiares foi o sofrimento dos pacientes. 

Möller-Leimkühler (2005) estudou a sobrecarga sentida pelos familiares em relação ao 

diagnóstico do paciente, bem como as estratégias de enfrentamento dos familiares. O seu 
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objetivo foi avaliar o grau de sobrecarga em cuidadores de pacientes hospitalizados, pela 

primeira vez, com esquizofrenia e depressão, no prazo de cinco anos, na cidade de Munique, 

na Alemanha. A amostra era composta por 83 familiares e o instrumento utilizado foi o 

Family Burden Questionnaire (FBQ), adaptado por Pai e Kapur (1981), constituído por 22 

itens. Os dados psicométricos da versão original do FBQ refletem uma boa validade de 

construto e consistência interna (Melchert, 1998). O estudo mostrou que 71% dos cuidadores 

relataram prejuízos em sua rotina diária e 64% relataram restrições em suas atividades de 

lazer. A gravidade do transtorno psiquiátrico e o tipo de sintomas, na primeira admissão, não 

tiveram nenhum impacto sobre a sobrecarga objetiva e nem sobre os indicadores de estresse. 

Foram encontrados escores significativamente mais elevados, tanto para a sobrecarga objetiva 

quanto para a subjetiva, em familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia, além da 

menor satisfação com a vida, comparativamente a cuidadores de pacientes com diagnóstico de 

depressão, corroborando os achados de Jenkins & Schumacher (1999). 

 Martínez, Nadal, Beperet, Mendióroz e Psicost (2000) compararam a sobrecarga 

financeira de dois grupos de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, na Espanha, 

sendo um grupo com esquizofrenia paranoide e outro grupo com transtornos esquizoafetivos, 

com uma amostra de 93 familiares cuidadores. Outro objetivo do estudo foi avaliar a relação 

entre a sobrecarga familiar, a gravidade do transtorno psiquiátrico, a intensidade dos sintomas 

e o grau de deficiência do paciente. Os autores utilizaram a escala Family Burden Interview 

Schedule (FBIS), elaborada por Tessler e Gamache (1994). As sobrecargas objetiva e 

subjetiva  foram mais elevadas quando relacionadas à assistência em atividades de vida diária 

e à supervisão de comportamentos problemáticos nos familiares de pacientes com diagnóstico 

de esquizofrenia paronoide. O atendimento ao paciente representou um custo extra para o 

cuidador de 20.000 euros por mês. É importante ressaltar que 35,8% dos cuidadores 

acreditavam que o transtorno fosse um fardo financeiro constante, 44,8% dos cuidadores 

tiveram sua rotina diária alterada para cuidar dos pacientes, 43,3% sofreram perdas 

significativas de oportunidades sociais e de trabalho ao longo da vida e 12,1% dos cuidadores 

apresentaram patologias relacionadas às tarefas de assistência ao paciente. Os cuidadores 

gastavam uma média de 11 horas por semana para atendimento aos pacientes, sendo que 40% 

deles não recebiam apoio de outros cuidadores. As tarefas de cuidar geraram desconforto em 

88,1% dos cuidadores. Dentre os familiares, 44,7% viviam sempre ou frequentemente 

preocupados com o paciente. Os custos econômicos eram maiores para os familiares de 
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pacientes com mais de 2,5 anos de evolução do transtorno psiquiátrico e que tiveram vários 

episódios exigindo tratamento. 

Hasui et al. (2002) realizaram um estudo com 79 familiares de pacientes com 

diagnósticos de psicose e depressão e um grupo de familiares de pacientes em uso abusivo de 

álcool, transtornos alimentares, dependência de anfetaminas e transtorno de ajustamento. Essa 

pesquisa foi realizada no Japão, entre os anos de 1996 e 1998. Para medir a sobrecarga dos 

familiares, foi utilizada a escala Burden Assessment Scale (BAS). A sobrecarga subjetiva foi 

significativamente mais elevada para os familiares de pacientes psicóticos e, em segundo 

lugar, para os de pacientes com depressão. Por outro lado, a sobrecarga objetiva não estava 

significativamente associada ao diagnóstico do paciente nem à sua sintomatologia medida por 

meio da escala das síndromes positiva e negativa (PANSS), e sim a outros fatores, como o 

tempo de duração da doença, o número de episódios recorrentes da doença e os baixos níveis 

de funcionamento do paciente. A sobrecarga subjetiva variou em função do diagnóstico e com 

a idade do paciente. 

Wijngaarden et al. (2004) realizaram um estudo dividido em duas etapas. Na primeira 

etapa, tiveram o objetivo de avaliar o grau de sobrecarga em três grupos de cuidadores de 

pacientes psiquiátricos, com os diagnósticos de depressão maior, transtorno distímico e outros 

transtornos depressivos. A pesquisa foi realizada na Holanda, com uma amostra de 260 

cuidadores. Os pacientes foram recrutados em um departamento de um centro médico e em 

serviços ambulatoriais de dois hospitais psiquiátricos. Os pacientes que concordaram em 

participar da pesquisa forneceram o nome de um cuidador para responder ao questionário 

Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ). Esse questionário foi enviado aos cuidadores, 

pelo correio, acompanhado de uma carta explicando o objetivo do estudo e um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O IEQ foi validado na Holanda, em 1992, por Schene & 

Wijngaarden, e possui boa consistência interna e confiabilidade teste-reteste. Dos 333 

questionários enviados, 260 foram respondidos. Os resultados mostraram que a sobrecarga 

subjetiva foi mais elevada em cuidadores de pacientes do grupo definido como “outros 

transtornos depressivos” do que nos grupos com depressão maior e transtornos distímicos, 

sendo a tensão psicológica o item mais elevado. Em relação à sobrecarga objetiva, não houve 

diferença significativa entre os grupos. Em uma segunda parte da pesquisa, os autores 

compararam esse estudo com uma pesquisa colaborativa realizada no Reino Unido, na 

Dinamarca, na Holanda, na Itália e na Espanha, com uma amostra de 342 cuidadores de 
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pacientes com esquizofrenia (Becker et al., 1999). Eles compararam os resultados do grupo de 

familiares cuidadores de pacientes com diagnóstico de depressão maior com os resultados do 

estudo de familiares cuidadores do grupo com diagnóstico de esquizofrenia (denominado 

amostra EPSILON). Aos familiares cuidadores na amostra EPSILON foi aplicado o IEQ. As 

sobrecargas objetivas e subjetivas foram mais elevadas em familiares cuidadores de pacientes 

com esquizofrenia. Os cuidadores de pacientes com depressão tiveram escores mais elevados 

de sobrecarga subjetiva nos itens tensão e aborrecimento.  

Hadrys et al. (2011) realizaram um estudo com 141 familiares de pacientes 

psiquiátricos admitidos em um hospital. Os familiares foram agrupados de acordo com os 

diagnósticos de esquizofrenia, depressão e transtornos de ansiedade e personalidade. O estudo 

de sobrecarga foi baseado em dados coletados durante o projeto EDEN, considerando apenas 

os dados obtidos na Polônia. Foi utilizada a escala IEQ, sendo encontrado que os grupos 

diferiram em relação às características sociodemográficas, psicopatologia e qualidade de vida. 

Apesar dessas diferenças entre os grupos, a sobrecarga do cuidador não variou 

significativamente em função dos diagnósticos dos pacientes psiquiátricos.  

Analisando esses estudos descritos, verifica-se que houve uma contradição nos 

resultados a respeito da relação entre sobrecarga do cuidador e diagnóstico dos pacientes. 

Pode-se observar também que eles apresentaram diferenças em alguns aspectos 

metodológicos, que podem, talvez, explicar a contradição dos resultados encontrados. Por 

exemplo, os instrumentos usados para medir a sobrecarga variaram entre os estudos. Foram 

utilizadas as escalas FBIS, FBQ, SBAS, BAS e IEQ. Além disso, o tamanho da amostra 

também variou entre os estudos. O número de participantes variou de 79 (Hasui et al., 2002) a 

602 (Wijngaarden et al., 2004). Além disso, foram comparados familiares cuidadores de 

pacientes com diagnósticos diferentes nos diversos estudos. Três estudos compararam 

familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia e depressão. Um quarto estudo 

comparou cuidadores de pacientes com depressão maior, transtorno distímico e outros 

transtornos depressivos. O quinto estudo comparou familiares de pacientes com diagnósticos 

de esquizofrenia, depressão e transtornos de ansiedade e personalidade. E o sexto estudo 

avaliou a sobrecarga em grupos de familiares de pacientes com diagnóstico de psicose, de 

depressão e um grupo misto, no qual os pacientes apresentavam uso abusivo de álcool, 

transtornos alimentares, dependência de anfetaminas e transtorno de ajustamento.     
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Wijngaarden et al. (2004) não encontraram diferenças significativas de sobrecarga 

objetiva entre os cuidadores de pacientes com depressão maior, transtorno distímico e outros 

transtornos depressivos. Além disso, encontraram, na segunda parte do seu estudo, escores 

mais elevados de sobrecarga subjetiva, em dois itens, em familiares cuidadores de pacientes 

com depressão. Esses resultados podem ser explicados pelo método de coleta dos dados, no 

qual os questionários foram enviados pelo correio. O problema desse método de coleta de 

dados é que muitos sujeitos não preenchem o questionário, provocando um viés de 

amostragem. No caso desse estudo, foi relatado que 260 dos 333 cuidadores indicados pelos 

pacientes responderam ao questionário. Hadrys et al. (2011) também não encontraram 

diferenças significativas de sobrecarga familiar entre os grupos de pacientes com diagnósticos 

de esquizofrenia, depressão e transtornos de ansiedade e personalidade. 

Em seus estudos, Wijngaarden et al. (2004) e Hadrys et al. (2011) não encontraram 

diferenças significativas de sobrecarga objetiva em relação ao diagnóstico do paciente. Em 

relação à sobrecarga subjetiva, Hadrys et al. (2011) não encontraram diferença em relação ao 

diagnóstico de paciente, contrariamente a Wijnaarden et al. (2004), que observaram um maior 

grau de sobrecarga subjetiva em cuidadores de pacientes com depressão. Os dois estudos 

utilizaram o mesmo instrumento para medir a sobrecarga. Foi utilizada a escala IEQ. Essa 

escala possui 31 itens que são preenchidos pelo cuidador, sendo que 27 itens estão 

distribuidos em quatro subescalas. Os itens são pontuados em uma escala Likert de cinco 

pontos (1=nunca e 5=sempre). A escala IEQ é de fácil administração e suas propriedades 

psicométricas desse instrumento são satisfatórias. 

Além da contradição dos resultados das pesquisas, o que demanda esclarecimento, e 

das diferenças metodológicas encontradas entre elas, há uma carência de estudos nacionais e 

internacionais sobre esse tema. Diante disso, torna-se necessário investir em novos estudos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

 O objetivo geral do presente estudo foi avaliar a sobrecarga dos familiares cuidadores 

em função do diagnóstico dos pacientes psiquiátricos: depressão maior e esquizofrenia. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Descrever o grau de sobrecarga objetiva e subjetiva, global e por domínios, em cada um 

dos dois grupos de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos: com diagnóstico de 

esquizofrenia e com diagnóstico de depressão maior. 

 

2. Comparar o grau de sobrecarga objetiva e subjetiva, global e por domínios dos familiares 

cuidadores dos dois grupos estudados. 

 

3. Investigar, em cada grupo, os fatores sociodemográficos e clínicos associados à sobrecarga 

dos familiares cuidadores. 
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HIPÓTESE 

 

 A hipótese testada nesta pesquisa é que o grau de sobrecarga sentida pelos familiares 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia seria mais elevado do que o dos cuidadores de 

pacientes com depressão maior. Essa hipótese é justificada pelos achados dos estudos 

internacionais de Möller-Leimkühler (2005), Jenkins e Schumacher (1999) e Wijngaarden et 

al. (2004), nos quais o grau de sobrecarga foi mais elevado para os cuidadores de pacientes 

com diagnóstico de esquizofrenia do que de depressão.  
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MÉTODO 

         

 Para a descrição do método da pesquisa, inicialmente, serão apresentados o 

delineamento e o local do estudo. Em seguida, serão descritas a população-alvo e a amostra, 

assim como os instrumentos de medida a serem utilizados. Por último, serão apresentados os 

procedimentos de coleta e análise dos dados, as considerações éticas e o cronograma. 

 

 

Delineamento  

 

O presente estudo consiste em uma pesquisa avaliativa, do tipo somativa, definida por 

Selltiz, Wrightsman e Cook (1976) como aquela que avalia os resultados de serviços, 

programas ou intervenções. Nesse tipo de avaliação, inclui-se o estudo dos efeitos do 

tratamento, assim como dos custos não-monetários e repercussões ou impacto na vida dos 

pacientes e seus familiares. No presente trabalho, foram avaliadas, como custo não-monetário, 

as sobrecargas objetiva e subjetiva dos familiares no seu papel de cuidadores dos pacientes 

psiquiátricos. 

Esta pesquisa caracteriza-se, ainda, como um estudo de corte transversal, no qual os 

dados são coletados em um mesmo momento no tempo (Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et 

al., 1976). As medidas de sobrecarga dos familiares foram coletadas em uma única entrevista. 

Este estudo pode ser classificado, também, como uma pesquisa do tipo correlacional, pois não 

inclui a introdução de uma variável independente como ocorreria nos estudos experimentais. 

(Selltiz et al. 1987). Segundo Contandriopoulos, Potvi, Denis e Boyle (1994), um estudo do 

tipo correlacional caracteriza-se pela comparação de variáveis naturais sem manipulação 

experimental.   

O presente estudo utilizou um delineamento do tipo pré-experimental. Esse tipo de 

delineamento surgiu da necessidade de realizar pesquisas aplicadas em situações em que não é 

possível introduzir a variável independente, nem atingir o mesmo grau de controle que nos 

delineamentos experimentais propriamente ditos (Cozby, 2003). O delineamento pré-

experimental utilizado no presente estudo foi o de Comparação com Grupo Estático, no qual 

se comparam dois grupos naturais (Selltiz et al., 1976). Neste estudo, foram comparados dois 

grupos de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos, que diferiam quanto ao 
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diagnóstico do paciente, de esquizofrenia e de depressão. A variável independente (VI) é o 

tipo de diagnóstico de transtorno psiquiátrico do paciente e a variável dependente (VD), a 

sobrecarga dos familiares cuidadores. Segundo Selltiz et al. (1987), nesse tipo de 

delineamento é necessário investigar se há ou não equivalência dos grupos em relação às 

variáveis sociodemográficas que podem afetar o resultado, de forma a poder interpretar 

corretamente os resultados. 

Visando avaliar a validade interna da pesquisa e a confiabilidade dos resultados, foi 

investigada a equivalência dos dois grupos de familiares quanto às variáveis possivelmente 

interferentes, tais como as variáveis sociodemográficas e as condições de vida dos familiares, 

e às variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes, apontadas como importantes na 

literatura da área. Algumas variáveis sociodemográficas dos pacientes e dos familiares 

consideradas para o estudo foram: a idade, o gênero, o estado civil, a escolaridade, a renda, o 

valor da renda mensal, o número de pessoas que moram na casa e a presença de crianças em 

casa. As variáveis clínicas dos pacientes consideradas importantes foram: a presença de 

comorbidades, o número de medicamentos, a idade em que ficou doente, o tempo de 

tratamento, o número de crises no último ano, o número de internações e o tipo de tratamento. 

Essas variáveis podem afetar os resultados e influenciar o grau de sobrecarga sentida pelos 

cuidadores, devendo, portanto, serem medidas para avaliar se os grupos serão equivalentes ou 

não em relação a elas (Barroso et al., 2009; Maurin & Boyd, 1990; Rose, 1996).  

 

 

Local de estudo 

 

 Os serviços contatados para a realização deste estudo foram: o CAPS da cidade de 

Barbacena e o Ambulatório do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, todos situados 

no estado de Minas Gerais. Esses serviços serão descritos a seguir. 

 O CAPS Municipal de Barbacena é do tipo II, foi criado no ano de 2002 e atende a 

adultos com diagnóstico de psicose e neurose grave. O CAPS funciona 12 horas por dia, sete 

dias na semana, com leitos de observação e de retaguarda noturna. Atualmente, ele atende a 

45 usuários por dia e 1.692 usuários por mês. A implantação do CAPS causou um impacto 

significativo sobre o número de internações no município de Barbacena. O CAPS funciona 

como regulador da rede, pois atua como porta de entrada para as internações. Com isso, 
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tornou possível criar um mecanismo para tentar conter os abusos de internações, uma vez que 

todas as internações e solicitações de renovações de Autorização de Internação Hospitalar 

(AIH) do município teriam que, obrigatoriamente, passar pelo CAPS. Além de prestar 

atendimento às emergências psiquiátricas, conta com oito leitos de retaguarda. Cada usuário 

atendido no CAPS conta com um terapeuta de referência, que é o profissional responsável por 

monitorar, juntamente com o usuário, o seu projeto terapêutico individual, além de ser o 

responsável pelo contato com a família. Esse serviço atende à clientela de Barbacena e de 

outros 16 municípios vizinhos. A cobertura populacional do CAPS Municipal de Barbacena é 

de 230.169 habitantes. A equipe de profissionais que atua no serviço é composta por cinco 

psiquiatras, três enfermeiros, cinco psicólogos, um farmacêutico, um assistente social, 11 

técnicos de enfermagem, quatro agentes administrativos, quatro auxiliares de serviços gerais e 

um porteiro. Este serviço oferece apoio às famílias em uma reunião mensal, onde são 

discutidos vários assuntos. 

 O Ambulatório do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), da rede da 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), foi criado na década de 1980. 

Em 2004, seguindo a Lei n. 8.080, passou a ser o hospital de referência para internação de 

pacientes agudos. A instituição promove atenção à saúde como a assistência integral a 

pacientes crônicos, a assistência especializada a pacientes em fase aguda, o hospital-dia para 

usuários de álcool e outras drogas, as Oficinas Terapêuticas para moradores e usuários 

externos do CHPB e o Hospital Regional para atendimentos de clínica médica e cirúrgica, 

além de serviços de urgência e emergência. 

 

 

População-alvo 

 

 A população-alvo da presente pesquisa foi composta pelos familiares cuidadores dos 

pacientes, que são atendidos nos dois serviços descritos acima. Para obter maior 

homogeneidade da amostra, foram adotados como critérios de inclusão dos familiares na 

população-alvo: idade igual ou superior a 18 anos, ambos os gêneros, morar na mesma 

residência do paciente, ser o seu principal cuidador e estar cuidando do paciente há pelo 

menos um ano. Os principais cuidadores foram indicados pelos profissionais dos serviços.  
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Foram definidas duas populações-alvo de acordo com os diagnósticos de esquizofrenia 

e depressão maior, a partir das quais foram selecionados aleatoriamente os sujeitos da 

amostra. Os diagnósticos dos pacientes foram determinados de acordo com os critérios 

diagnósticos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), obtidos dos prontuários dos 

serviços. Foram excluídos os familiares que apresentaram dificuldade de compreender e de 

responder às questões dos instrumentos utilizados, conforme avaliado pelo pesquisador, e os 

que apresentaram algum transtorno psiquiátrico ou doença física crônica, avaliados pelo 

serviço. Não participaram do estudo os familiares cuidadores de pacientes que estavam 

internados no período da realização das entrevistas ou que haviam sido hospitalizados nos 

últimos 30 dias que antecederam a entrevista.  

 

Amostra 

 

 Para a seleção dos participantes deste estudo, foi utilizada a técnica de amostragem 

estratificada, na qual a população-alvo foi dividida em dois estratos: o CAPS e o Ambulatório 

da FHEMIG, descritos anteriormente. Dentro de cada estrato, foram feitas duas listas de 

familiares da população-alvo, uma para cada tipo de diagnóstico dos pacientes: de 

esquizofrenia e de depressão. Dessas duas listas, foram selecionados os sujeitos para compor 

duas subamostras. Para cada subamostra, foi feita uma seleção aleatória simples, com 

reposição de sujeitos. Para isso, partiu-se das duas listas de elementos da população-alvo de 

cada estrato e selecionaram-se, ao acaso, os sujeitos que compuseram cada uma das duas 

subamostras. Nessa seleção, cada elemento teve a mesma chance de ser selecionado. A 

vantagem desse tipo de amostragem é assegurar uma representação adequada da população-

alvo. Segundo Contandriopoulos et al. (1994), a técnica da amostragem estratificada diminui 

o erro da amostra e é a técnica mais refinada, pois permite selecionar amostras mais 

representativas da população-alvo, tornando possível fazer generalizações para toda a 

população-alvo estudada, de todos os estratos, assim como realizar inferências estatísticas.  

Foi utilizada uma amostra total de 100 familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos, sendo 50 familiares de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e 50 

familiares de pacientes com diagnóstico de depressão. O tamanho total da amostra foi 

determinado por meio de cálculos estatísticos a partir da equação definida a seguir, visando a 

um maior poder da amostra. Snedecor e Cochran (1971) e Resende, Sturion e Pereira (2004) 
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fornecem a seguinte expressão para o cálculo do tamanho amostral para o objetivo primário 

deste trabalho, que é testar se existe diferença significativa nos escores da escala de 

sobrecarga entre os dois grupos de familiares cuidadores de pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia e de familiares cuidadores de pacientes com diagnóstico de depressão maior: 
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sendo: 

n = tamanho da amostra; 

2
2
 = variância da diferença de duas médias de dois grupos (1- atribuída pelo pesquisador, a 

partir do banco de dados utilizado na pesquisa de Batista, 2012);  

∆ = tamanho da diferença verdadeira entre duas médias, que se deseja discriminar como 

significativa ((0,5 – atribuída pelo pesquisador como diferença significativa);  

 = probabilidade do erro tipo I ou nível de significância, fixamos aqui um  = 5%; 

 = probabilidade do erro tipo II, fixamos aqui  = 10%, para garantir um poder da amostra 

comumente utilizado na literatura de 1 -  = 90%; 

f(α, β) = valor tabelado obtido de Snedecor e Cochran (1971) (10,5). 

 

Instrumentos de medida 

   

Foram utilizados dois instrumentos de medida. O grau de sobrecarga dos familiares foi 

avaliado por meio de uma escala de medida da sobrecarga familiar e as variáveis 

sociodemográficas e clínicas foram avaliadas por meio de um questionário. Esses 

instrumentos serão descritos a seguir. 

 

1. Escala de Sobrecarga dos Familiares de Pacientes Psiquiátricos (FBIS-BR): 

Para avaliar a sobrecarga dos diferentes grupos de cuidadores de pacientes psiquiátricos, foi 

utilizada a Escala de Sobrecarga de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (FBIS-BR). Esta 

escala foi adaptada para o Brasil a partir da escala original denominada Family Burden 

Interview Schedule (FBIS), elaborada por Tessler e Gamache (1994). A versão brasileira foi 
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adaptada por Bandeira, Calzavara e Varella (2005) e validada por Bandeira, Calzavara e 

Castro (2008) no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da UFSJ. 

A escala FBIS-BR (Anexo VI) possui cinco subescalas que visam avaliar o grau de 

sobrecarga objetiva e subjetiva apresentado pelos familiares de pacientes psiquiátricos em 

cinco dimensões de suas vidas: 1) assistência ao paciente na vida cotidiana, 2) supervisão dos 

comportamentos problemáticos do paciente, 3) gastos financeiros relacionados ao paciente, 4) 

impacto na rotina diária da família e 5) preocupações com o paciente. As perguntas devem ser 

respondidas com relação aos 30 dias anteriores à entrevista. A sobrecarga objetiva é avaliada 

em termos da frequência de assistências fornecidas pelos familiares ao paciente na vida 

cotidiana, de supervisões aos seus comportamentos problemáticos e de impacto na rotina 

diária do familiar cuidador. Na avaliação da sobrecarga objetiva, as opções de respostas 

encontram-se distribuídas em uma escala do tipo Likert de cinco pontos, sendo: 1 = nenhuma 

vez, 2 = menos que uma vez por semana, 3 = uma ou duas vezes por semana, 4 = de três a seis 

vezes por semana e 5 = todos os dias. 

A sobrecarga subjetiva é avaliada em termos do grau de incômodo sentido pelo 

familiar ao realizar as atividades cotidianas de cuidar do paciente e ao lidar com os seus 

comportamentos problemáticos e também em termos de suas preocupações com o paciente, de 

sua percepção de peso financeiro e das alterações permanentes em sua vida. Para a avaliação 

da sobrecarga subjetiva, no que se refere ao grau de incômodo, as opções de resposta 

encontram-se distribuídas em uma escala do tipo Likert de quatro pontos, sendo: 1 = nem um 

pouco, 2 = muito pouco, 3 = um pouco e 4 = muito. Nas questões que avaliam a preocupação 

e na questão que avalia o peso financeiro sentido pelos familiares, as opções de resposta dos 

familiares estão distribuídas em uma escala Likert de cinco pontos, sendo: 1= nunca, 2 = 

raramente, 3 = às vezes, 4 = frequentemente e 5 = sempre ou quase sempre. Para avaliar a 

sobrecarga subjetiva referente ao grau de alterações permanentes que o familiar sofreu em sua 

vida social e profissional, em função do papel de cuidador, as opções de respostas se 

encontram distribuídas em uma escala Likert de quatro pontos, sendo: 1 = nem um pouco, 2 = 

muito pouco, 3 = um pouco e 4 = muito. 

Nas duas primeiras subescalas, o familiar responde a questões que avaliam tanto a 

sobrecarga objetiva quanto a sobrecarga subjetiva. A primeira subescala é composta por 18 

questões e visa avaliar a assistência prestada pelo familiar na vida cotidiana do paciente. A 

segunda subescala é composta por 16 questões referentes à supervisão dos comportamentos 
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problemáticos apresentados pelo paciente. A terceira subescala se refere ao impacto 

financeiro e é composta por cinco questões. Na primeira questão, o familiar deve responder se 

teve que cobrir alguma despesa do paciente e informa os gastos do paciente no que se refere a 

14 tópicos específicos, como alimentação e medicamentos, dentre outros. O familiar também 

responde sobre a contribuição financeira feita pelo paciente, para cobrir suas despesas, e 

quanto teve que gastar com o paciente nos últimos 30 dias. A última questão avalia quanto o 

familiar sentiu pesarem os gastos que teve com o paciente no último ano. A quarta subescala 

avalia a sobrecarga objetiva referente ao impacto da tarefa de cuidador na rotina diária do 

familiar, sendo composta por cinco itens, dos quais quatro avaliam a frequência das 

perturbações ocorridas nos últimos 30 dias na vida do familiar e um item avalia o grau das 

mudanças permanentes ocorridas em seis aspectos na sua vida. A quinta subescala avalia a 

sobrecarga subjetiva referente à frequência com que o familiar se preocupa com o paciente 

não somente no que se refere aos aspectos da vida do paciente, mas também no que se refere 

ao seu futuro. 

A escala FBIS-BR apresenta qualidades psicométricas adequadas tanto em relação à 

fidedignidade quanto à validade. Em relação à fidedignidade, a consistência interna dos itens 

apresentou valores de alfa de Cronbach de 0,82 para o escore global de sobrecarga objetiva, 

0,92 para escore global de sobrecarga subjetiva e valores variando de 0,58 a 0,90 para as 

subescalas (Bandeira, Calzavara, Freitas, e Barroso, 2007). Em relação à validade, foi 

realizada uma análise correlacional entre a escala FBIS-BR e a escala BI (Burden Interview), 

que constituiu a única escala disponível no contexto brasileiro, que avaliava o mesmo 

construto de sobrecarga, tendo sido obtidas correlações significativas entre 0,23 e 0,69 (p < 

0,01). Foram obtidas correlações significativas entre a escala BI e os escores obtidos em todas 

as subescalas e escores globais de sobrecarga subjetiva e objetiva da FBIS-BR. Ainda para a 

avaliação da validade, foi realizada uma análise correlacional entre a escala FIBS-BR e a 

escala Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), tendo sido obtidas correlações significativas 

entre os escores globais de ambas as escalas, (p < 0,01) entre 0,31 e 0,49. A escala SRQ-20 

avalia o construto de transtornos mentais comuns, que está teoricamente relacionado com o 

construto de sobrecarga (Santos, Araújo, & Oliveira, 2009).  A escala FBIS-BR não apresenta 

ponto de corte estabelecido, portanto, a indicação do grau elevado de sobrecarga é feita 

considerando a media dos escores globais e das subescalas e a porcentagem de respostas aos 

dois últimos pontos da escala Likert de cada subescala (Bandeira et al., 2007). 
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2. Questionário Sociodemográfico e Clínico: Foi utilizado um questionário 

sociodemográfico e clínico (Anexo V) para a caracterização da amostra, que foi elaborado no 

LAPSAM da UFSJ, com a finalidade de avaliar as variáveis sociodemográficas e as condições 

de vida de pacientes psiquiátricos e seus familiares (Bandeira et al., 2005). Este questionário 

foi submetido a um estudo piloto, que visou avaliar sua adequação e facilidade de 

compreensão pela população-alvo estudada. As variáveis avaliadas foram: idade, gênero, 

estado civil, escolaridade, renda, número de pessoas que moram na casa e presença de 

crianças na casa. Este questionário avalia também as características clínicas dos pacientes, tais 

como: diagnóstico, idade em que ficou doente, tempo de tratamento, número de crises no 

último ano, número de internações, tipo de tratamento e número de medicamentos. O 

questionário contém ainda questões abertas para avaliar: a satisfação sentida pelo familiar por 

cuidar dos pacientes, bem como as dificuldades do papel de cuidador e o tipo de ajuda que o 

familiar considera importante para melhorar a vida do paciente e da família. 

 

Procedimento de coleta de dados 

  

 A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e pelos estagiários de pesquisa do 

curso de graduação em Psicologia da UFSJ, previamente treinados. O treinamento incluiu 

duas etapas. A primeira etapa envolveu discussões teóricas a partir de leituras de textos e 

artigos científicos relacionados ao tema do estudo. A segunda etapa correspondeu ao 

treinamento dos entrevistadores, pela orientadora desta dissertação, para a aplicação 

padronizada da escala FBIS-BR, bem como do questionário sociodemográfico.  

  As escalas foram aplicadas individualmente por meio de entrevistas estruturadas com 

os familiares. As entrevistas foram realizadas na residência do paciente, segundo a 

disponibilidade dos familiares e após o seu consentimento e agendamento prévios. Os 

entrevistadores se apresentaram, explicando os objetivos da pesquisa e assegurando o sigilo 

das informações e o anonimato. O entrevistador lia o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para os familiares, que os assinavam, caso concordassem em participar. 

Para avaliar a capacidade do familiar em responder ao questionário, foi aplicada a Técnica de 

Sondagem (Probe Technique), descrita por Guillemin, Bombardier, Beaton & Cross (1993). 

Segundo esse procedimento, pede-se aos participantes que justifiquem, uma a uma, as suas 
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respostas a cada item da escala. A aplicação das escalas foi o primeiro procedimento 

realizado. Os dados do questionário sociodemográfico foram colhidos no final da entrevista, 

após o familiar ter se familiarizado com o entrevistador, pois, segundo Günther (1999), 

informações mais pessoais devem ser tomadas por último na entrevista, quando o 

entrevistador já estabeleceu um rapport com o sujeito. Esse procedimento evita um possível 

desconforto por parte dos respondentes, com relação a questões mais sensíveis, presentes no 

questionário sociodemográfico, favorecendo, assim, respostas mais autênticas por parte deles. 

Para maior confiabilidade dos dados, os diagnósticos dos pacientes foram confirmados por 

um segundo psiquiatra independente, por meio de uma análise dos prontuários de 20% dos 

pacientes da amostra, selecionados aleatoriamente. Esse procedimento foi empregado por 

Cardoso et al. (2003) e possibilita verificar erros de classificação diagnóstica e, 

consequentemente, reduzir possíveis vieses que poderiam comprometer a confiabilidade dos 

dados do presente estudo. 

 

Análise de dados 

 

Foi feita a verificação da normalidade dos dados e a possibilidade de utilização de 

testes estatísticos paramétricos na comparação da sobrecarga entre os grupos. Para isto, as 

médias das escalas globais de sobrecarga objetiva e subjetiva, de cada grupo de familiar, 

foram submetidas ao teste Kolmogorov-Smirnov. Uma vez confirmada a normalidade da 

amostra, a análise prosseguiu com testes paramétricos.  

Para caracterizar a amostra estudada, os dados sociodemográficos dos familiares e dos 

pacientes, as condições de vida dos familiares e os dados clínicos dos pacientes foram 

analisados, quanto às suas porcentagens, médias, desvios padrões e valores mínimo e 

máximo. A equivalência dos dois grupos dos familiares cuidadores foi verificada, com relação 

a variáveis potencialmente interferentes (sociodemográficas, clínicas e de condições de vida, 

identificadas na literatura), utilizando o Teste t de Student para amostras independentes e o 

Teste do Qui-quadrado.  

Para caracterizar a sobrecarga em cada grupo de cuidador, separadamente, foram 

analisadas e comparadas as dimensões da sobrecarga objetiva e subjetiva dos cuidadores de 

pacientes com esquizofrenia e, em seguida, dos cuidadores de pacientes com depressão maior. 

Para isto, foi utilizado o teste t de Student para verificar se existiam diferenças 
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estatisticamente significativas entre os escores médios das subescalas, comparadas aos pares, 

em cada grupo. O objetivo desta etapa foi verificar quais dimensões da sobrecarga eram mais 

elevadas para cada grupo.   

Para verificar a hipótese do presente trabalho, sobre a ocorrência de diferença 

significativa nos graus de sobrecargas objetiva e subjetiva dos cuidadores dos dois grupos de 

comparação, foi feita uma análise estatística univariada, utilizando o teste t de Student para 

amostras independentes. Esse teste é usado para testar diferenças de escores médios entre dois 

grupos de sujeitos (Money, Babin, e Samuel, 2006). Essa análise foi feita para os escores 

médios globais de sobrecargas objetiva e subjetiva, para os escores médios de sobrecarga 

avaliados pelas subescalas e para os escores de cada um dos itens da escala. Foram feitas 

igualmente análises univariadas intragrupos comparando o grau de sobrecarga em função das 

variáveis sociodemográficas e clinicas e de condições de vida, separadamente para cada um 

dos dois grupos de cuidadores. 

Para identificar as principais variáveis preditivas do maior grau de sobrecargas 

objetiva e subjetiva, de cada grupo de familiares cuidadores, foram realizadas duas análises 

multivariadas, por meio de regressão linear múltipla, separadamente para cada grupo. Na 

primeira, a variável dependente constituiu o grau de sobrecarga subjetiva dos familiares 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia e as variáveis independentes constituiram as 

variáveis socio-demográficas, clínica e condições de vida identificadas como significativas na 

análise univariada (p < 0,05) e as que apresentaram p ≤ 0,25, segundo recomendações de 

Hosmer e Lemeshow (2000). Na segunda análise multivariada, a variável dependente foi o 

grau de sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores de pacientes com depressão maior e as 

variáveis independentes, as identificadas da mesma maneira, já definida. Essas variáveis 

independentes foram identificadas a partir do questionário sociodemográfico. As análises 

estatísticas foram feitas adotando-se o nível de significância p < 0,05 (Levin, 1987). A análise 

de dados foi realizada utilizando-se o Software Statistical Program for Social Sciences 

(SPSS), versão 13.0. 

 

Considerações éticas 

 

 Os procedimentos éticos adotados, neste estudo, seguiram as indicações da Resolução 

n
. 
059, de 27 de novembro de 2006, da UFSJ, para realização de pesquisas envolvendo seres 
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humanos. O projeto passou pela aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos (CEPES) da UFSJ e foi aprovado pelas equipes de saúde mental de cada 

instituição participante. O projeto foi aprovado também pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da FHEMIG, parecer n. 093/2011. A carta de aprovação do CEP se encontra no Anexo 

I. 

 No início da entrevista de coleta de dados, os objetivos e procedimentos da pesquisa 

foram explicados ao familiar. Ele foi informado de que sua participação era voluntária e que 

ele poderia interromper a entrevista a qualquer momento. Foi solicitado ao familiar que 

respondesse às perguntas de forma honesta mediante a garantia de que suas respostas não 

interfeririam no tratamento que os pacientes estavam recebendo. O familiar foi informado de 

que os dados coletados seriam mantidos em anonimato e as informações pessoais mantidas 

em sigilo. Aos entrevistados, foi garantido que a participação na pesquisa não lhes causaria 

riscos ou desconfortos. 

 Ao final das explicações e esclarecimentos de todas as dúvidas do familiar, foi 

solicitado que o participante assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

VI), atestando que estava ciente dos objetivos e procedimentos da pesquisa, que sua 

participação era voluntária e que os dados fornecidos poderiam ser utilizados no estudo. Ao 

final da entrevista, foi entregue ao sujeito o número do telefone da equipe, para possíveis 

esclarecimentos, dúvidas e acompanhamento do andamento da pesquisa.  
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RESULTADOS 

 

Primeiramente, serão apresentados os resultados das análises estatísticas descritivas 

das características sociodemográficas da amostra de familiares cuidadores e dos pacientes. 

Em seguida, serão apresentados os resultados de verificação da equivalência dos dois grupos 

analisados. Serão descritos, também, os resultados das análises univariadas das variáveis 

sociodemográficas e clinicas em relação às sobrecargas objetiva e subjetiva. Finalmente, serão 

apresentados os resultados das análises multivariadas dos fatores associados à sobrecarga 

subjetiva. 

 

Normalidade da amostra 

 

Para determinar se as análises estatísticas seriam feitas a partir de testes paramétricos 

ou não-paramétricos, os escores globais das sobrecargas (objetiva e subjetiva) foram 

submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. Esse teste determina que dados 

que possuírem valor de p > 0,05 deverão ser analisados por meio de técnicas estatísticas 

paramétricas. 

 Verificou-se a normalidade das variáveis dependentes de sobrecargas globais, objetiva 

e subjetiva, para cada grupo de cuidador. No grupo de familiares cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia, os valores obtidos nesse teste foram: K-S = 0,82 (p = 0,50) para a sobrecarga 

objetiva e K-S= 0,99 (p=0,27) para a sobrecarga subjetiva. Para o grupo de familiares 

cuidadores de pacientes com depressão, os valores obtidos foram: K-S = 93,00 (p = 0,35) para 

a sobrecarga objetiva e K-S = 1,29 (p = 0,07) para a sobrecarga subjetiva. Sendo assim, deu-

se prosseguimento ao estudo da sobrecarga por meio da realização de análises estatísticas, 

utilizando-se testes paramétricos. 

  

Descrição da amostra  

 

A confiabilidade diagnóstica da subamostra de pacientes selecionada para análise, por 

meio da avaliação do psiquiatra independente, foi de 85%. Não foram confirmados os 

diagnósticos dos prontuários de apenas três pacientes: dois com esquizofrenia e um com 

depressão maior. No caso de um dos pacientes com esquizofrenia, não havia dados suficientes 
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da história clínica no prontuário para confirmação do diagnóstico. Nos dois outros casos, os 

diagnósticos do psiquiatra independente divergiram dos do prontuário. Nos três casos, os 

familiares de pacientes foram substituídos mediante seleção aleatória. 

   

Características sociodemográficas dos familiares 

 

Os resultados referentes às características sociodemográficas dos familiares 

cuidadores, para cada grupo, separadamente, estão descritos na Tabela 1. No grupo de 

familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia, a média de idade foi de 53,72 anos, 

variando entre 22 e 76 anos. Do total de 50 familiares que participaram deste estudo, 89,00% 

eram mulheres e 11,0% eram homens. Em relação ao estado civil, a maioria era casada 

(56,00%). Quanto ao grau de escolaridade, quase todos os familiares (94,00%) haviam 

frequentado a escola, com uma média de 7,52 anos de escolaridade, variando de um a 18 

anos. Entre esses familiares que frequentaram a escola, 58,00% deles possuíam ensino 

fundamental completo ou incompleto. A maioria desses familiares (67,00%) era proprietária 

da casa onde morava. Com relação ao tipo de renda, 19,00% dos familiares não possuíam 

renda e 50,00% tinham um emprego ou atividade remunerada. Quanto ao valor da renda, 

19,00% não tinham renda e 54,00% recebiam de um a dois salários mínimos. Quanto ao 

parentesco, 55,00% eram pais dos pacientes e 18,00% eram irmãos. 

No grupo de familiares cuidadores de pacientes com diagnóstico de depressão, a 

média de idade foi de 48,52 anos, variando de 20 a 78 anos. Dos 50 familiares que 

participaram da pesquisa, 86,00% eram mulheres e 14,00% eram homens. A maioria desses 

familiares era casada (58,00%). Em relação à escolaridade, 96,00% haviam frequentado a 

escola, com uma média de 8,64 anos de escolaridade, variando de um a 18 anos. A maior 

parte (52,00%) possuía o primeiro grau completo ou incompleto. A maioria desses familiares 

era proprietária da casa onde morava (66,00%). No que diz respeito à renda, 20,00% dos 

familiares não possuíam renda e 56,00% tinham emprego ou atividade remunerada. A maioria 

desses familiares recebia entre um e dois salários mínimos. Quanto ao parentesco, 54,00% 

eram pais e 20,00% eram cônjuges dos pacientes. 
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Tabela 1 

Características sociodemográficas dos familiares, em termos de porcentagens (%), médias e desvios-

padrão (DP), para cada grupo de cuidador.   

Variáveis                                       Categorias Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

Esquizofrenia Depressão Maior 

Idade  53,72 (12,18) 48,52(15,32) 

Sexo  

 

 

Feminino 

Masculino 

89,00% 

11,00% 

86,00% 

14,00% 

Escolaridade Analfabeto 

Ensino fundamental 

completo/incompleto 

Ensino médio completo/incompleto 

Ensino superior completo/incompleto 

Pós-graduação 

6,00% 

58,00% 

 

23,00% 

10,00% 

    3,00% 

4,00% 

52,00% 

 

28,00% 

12,00% 

            4,00% 

Anos de estudo  7,52(4,52) 8,64(4,95) 

Estado civil Solteiro 

Casado 

Vivendo com alguém 

Separado ou divorciado 

Viúvo 

15,00% 

56,00% 

6,00% 

11,00% 

12,00% 

        16,00% 

58,00% 

10,00% 

24,00% 

12,00% 

 

Parentesco entre  

o familiar e o paciente 

Mãe ou pai 

Irmão(a) 

Cônjuge 

Filho(a) 

Outro 

55,00% 

18,00% 

14,00% 

6,00% 

7,00% 

      54,00% 

      10,00% 

      20,00% 

      10,00% 

        6,00% 

Proprietário da casa O próprio entrevistado 

Outra pessoa 

67,00% 

33,00% 

     66,00% 

     34,00% 

Origem da renda 

 

Não tem renda 

Emprego ou atividade Remunerada 

Aposentadoria por idade 

Aposentadoria por tempo de serviço 

Pensão 

Aposentadoria e atividade 

remunerada 

Pensão e aposentadoria 

Aposentadoria e auxílio financeiro 

Pensão e atividade remunerada 

19,00% 

50,00% 

8,00% 

12,00% 

3,00% 

1,00% 

 

4,00% 

1,00% 

2,00% 

     20,00% 

    56,00% 

    12,00% 

      6,00% 

      2,00% 

      0,00% 

 

       4,00% 

        0,00% 

        0,00% 

Valor da renda mensal Nenhuma renda 

Menos de 1 salário mínimo 

De 1 a 2 salários mínimos 

De 2,1 a 3 salários mínimos 

De 3,1 a 4 salários mínimos 

Mais de 4 salários mínimos 

19,00% 

17,00% 

54,00% 

5,00% 

3,00% 

2,00% 

       20,00% 

      20,00% 

      54,00% 

         4,00% 

         2,00% 

         0,00% 

Valor total da renda 

familiar 

Menos de 1 salário mínimo 

De 1 a 2 salários mínimos 

De 2,1 a 3 salários mínimos 

De 3,1 a 4 salários mínimos 

Mais de 4 salários mínimos 

1,00% 

33,00% 

19,00% 

25,00% 

22,00% 

         2,00% 

       26,00% 

       28,00% 

       26,00% 

       18,00% 
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Características das condições de vida dos familiares 

 

 

A Tabela 2 apresenta os dados das características das condições de vida dos familiares 

nos dois grupos de cuidadores. No grupo de cuidadores de pacientes com esquizofrenia, mais 

da metade (52,00%) dos familiares trabalhavam no momento da realização das entrevistas e, 

dentre estes, a maioria trabalhava em horário integral (68,00%). A maioria tinha outras 

preocupações na sua vida, além de cuidar do paciente (68,00%) e recebia ajuda para isso 

(75,00%). Dos 50 cuidadores desse grupo, 48,00% possuíam algum problema de saúde, 

22,00% possuíam crianças morando em casa e 28,00% tinham que cuidar de outro familiar 

doente. O número de pessoas que moravam na casa desses familiares era, em média, 2,62 

pessoas, variando de um a seis pessoas e eles tinham uma média de 2,12 filhos, variando de 

nenhum a dez filhos. 

No grupo dos cuidadores de pacientes com depressão, a maioria trabalhava (53,00%). 

A maior parte dos familiares tinha outras preocupações na sua vida, além de cuidar do 

paciente (86,00%), e recebia ajuda para isso (62,00%). Dos 50 cuidadores desse grupo, 

48,00% tinha problemas de saúde, 28,00% possuíam crianças morando em casa e 30,00% 

tinham que cuidar de outro familiar doente. Os familiares tinham, em média, 2,42 filhos, 

variando de nenhum a nove filhos. O número médio de pessoas que moravam com o cuidador 

era de 3,06 pessoas, variando de uma a seis pessoas. 

 

Tabela 2 

Características das condições de vida dos familiares, em termos de porcentagens (%), médias e desvio-

padrão (DP), para cada grupo de cuidador.  

Variáveis                                                     Categorias Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

Esquizofrenia Depressão 

Maior 

Número de pessoas que moram com o 

familiar 

 2,62 (1,24) 3,06 (1,25) 

Número de filhos do familiar  2,12 (2,04) 2,42 (1,69) 

Trabalho Trabalha atualmente 

Não trabalha atualmente 

53,00% 

47,00% 

54,00% 

46,00% 

Continua 
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Continuação da Tabela 2 

Variáveis                                                     Categorias Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

Esquizofrenia Depressão Maior 

Tipo de trabalho Nenhum 

Diário remunerado 

Não diário remunerado 

Biscates esporádicos 

Aposentado 

Dona de casa 

Estudante 

Desempregado 

14,00% 

42,00% 

2,00% 

6,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

6,00% 

   2,00% 

  44,00% 

   0,00% 

  10,00% 

   22,00% 

   10,00% 

    2,00% 

   10,00% 

Horário de trabalho Nenhum 

Meio expediente 

Horário integral 

50,00% 

16,00% 

34,00% 

   46,00% 

   18,00% 

   36,00% 

Local de trabalho Nenhum 

Fora de casa 

Dentro de casa 

50,00% 

48,00% 

2,00% 

   46,00% 

   50,00% 

    4,00% 

Possui outras preocupações Sim 

Não 

68,00% 

34,00% 

   86,00% 

   18,00% 

Cuida de outro familiar doente Sim 

Não 

28,00% 

72,00% 

   30,00% 

   70,00% 

Problema de saúde Sim 

Não 

48,00% 

52,00% 

   48,00% 

   52,00% 

Recebe ajuda para 

cuidar do paciente 

Recebe ajuda 

Não recebe ajuda 

Às vezes recebe ajuda 

60,00% 

26,00% 

14,00% 

   62,00% 

   36,00% 

    2,00% 

Tipo de ajuda Nenhum tipo de ajuda 

Financeira 

Nas tarefas 

Financeira e em tarefas 

Financeira, tarefas e 

afetividade 

Emocional 

26,00% 

20,00% 

24,00% 

26,00% 

4,00% 

 

0,00% 

   36,00% 

   20,00% 

   10,00% 

   24,00% 

    6,00% 

 

    4,00% 

Crianças na casa Sim 

Não 

22,00% 

78,00% 

   28,00% 

   72,00% 

Recebe visita dos 

profissionais do PSF 

Sim  

Não 

76,00% 

24,00% 

   66,00% 

   34,00% 

 

 

 

Características sociodemográficas dos pacientes 

 

 

A Tabela 3 apresenta as características sociodemográficas dos pacientes em cada 

grupo de cuidadores. No grupo dos cuidadores de pacientes com esquizofrenia, a maioria dos 

pacientes era do sexo masculino (64,00%) e a média de idade era de 38,84 anos, variando 

entre 19 e 68 anos. Quanto ao estado civil, a maioria dos pacientes era solteira (72,00%). Com 
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relação à escolaridade, 58,00% possuíam o ensino fundamental completo ou incompleto. Dos 

50 pacientes da amostra, a maioria (74,00%) possuía renda própria, A maioria dos pacientes 

(66,00%) recebia de um a dois salários mínimos, 60,00% faziam atividade dentro de casa e 

52,00% não desenvolviam atividades fora de casa. A maior parte dos pacientes (74,00%) 

possuía um quarto só para ele. 

No grupo de familiares cuidadores de pacientes com depressão, a média de idade dos 

pacientes era de 37,24 anos, variando entre 12 e 61 anos. A maior parte era do sexo feminino 

(64,00%) e a maioria (34,00%) era de solteiros. Quanto à escolaridade, 54,00% possuíam o 

ensino fundamental completo ou incompleto. Dos pacientes com depressão, a maioria 

(40,00%) não possuía renda própria. Com relação ao valor da renda, 38% dos pacientes 

recebiam de um a dois salários mínimos. A maioria dos pacientes (68,00%) realizava 

atividades dentro de casa, desenvolvia atividades fora de casa (54,00%) e possuía um quarto 

só para ela (54,00%).  

 

 

Tabela 3 

Características sociodemográficas dos pacientes em termos de porcentagens (%), médias e desvios-

padrão (DP), para cada grupo de cuidador.  

Variáveis                                   Categorias Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

Esquizofrenia Depressão Maior 

Idade    38,84 (11,65) 37,24(12,68) 

Sexo   

 

Feminino 

Masculino 

36,00% 

64,0% 

64,00% 

36,00% 

Escolaridade Analfabeto 

Ensino fundamental completo/incompleto 

Ensino médio completo/incompleto 

Ensino superior completo/incompleto 

4,00% 

58,00% 

28,00% 

10,00% 

0,00% 

54,00% 

30,00% 

16,00% 

Estado civil Solteiro 

Casado 

Vivendo com alguém 

Separado ou divorciado 

Viúvo 

72,00% 

12,00% 

0,00% 

16,00% 

0,00% 

34,00% 

20,00% 

8,00% 

28,00% 

10,00% 

Atividade 

dentro de 

casa 

Realiza 

Não realiza 

60,00% 

40,00% 

68,00% 

32,00% 

Atividade 

fora de casa 

Realiza 

Não realiza 

48,00% 

52,00% 

54,00% 

46,00% 

Duração da atividade fora de casa (h/semana) 7,50(14,55) 14,16(17,29) 

Trabalho Trabalha atualmente 

Não trabalha atualmente 

16,00% 

84,00% 

28,00% 

72,00% 

Continua 
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Continuação da Tabela 3 

Variáveis                                   Categorias Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

Esquizofrenia Depressão Maior 

Origem da 

renda 

Não tem renda 

Emprego ou atividade remunerada 

Aposentadoria por idade 

Aposentadoria por tempo de serviço 

Aposentadoria por invalidez 

Pensão 

Encostado 

Auxílio governo 

Pensão e aposentadoria 

Pensão e atividade remunerada 

Mesada 

Aluguel 

26,00% 

14,00% 

4,00% 

4,00% 

16,00% 

16,00% 

10,00% 

0,00% 

4,00% 

2,00% 

4,00% 

0,00% 

40,00% 

26,00% 

0,00% 

4,00% 

8,00% 

4,00% 

16,00% 

2,00% 

2,00% 

0,00% 

0,00% 

2,00% 

Valor da 

renda 

mensal 

Nenhuma renda 

Menos de 1 salário mínimo 

De 1 a 2 salários mínimos 

De 2,1 a 3 salários mínimos 

De 3,1 a 4 salários mínimos 

26,00% 

0,00% 

66,00% 

6,00% 

2,00% 

40,00% 

12,00% 

38,00% 

6,00% 

4,00% 

Possui um 

quarto só 

para ele 

Sim 

Não 

74,00% 

26,00% 

54,00% 

46,00% 

 

 

 

 

Características clínicas dos pacientes 

 

 

A Tabela 4 apresenta as características clínicas dos pacientes para os dois grupos de 

cuidadores. Como pode ser observado, nesta Tabela, 52,00% dos pacientes com diagnóstico 

de esquizofrenia eram atendidos no CAPS da cidade de Barbacena e 48,00% eram atendidos 

no ambulatório da FHEMIG. A maioria dos pacientes (84,00%) não possuía outros 

transtornos associados. A maior parte dos pacientes não possuía doenças físicas (82,00%), não 

estava em crise (96,00%), aceitava tomar a medicação (66,00%) e não tomava os 

medicamentos sozinha (72,00%). Os pacientes tiveram, no último ano, um número médio de 

2,30 crises, variando de nenhuma a 15 crises, e tiveram uma média de 2,84 internações, 

variando de nenhuma a 60 internações. As médias de duração do transtorno psiquiátrico e do 

tratamento foram, respectivamente, 15,72 e 15,74 anos. Os pacientes tomavam, em média, 

3,40 medicamentos, variando de um a oito. Eles apresentavam, em média, 4,88 

comportamentos problemáticos. 
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No grupo dos cuidadores de pacientes com diagnóstico de depressão, a maior parte dos 

pacientes não possuía doenças físicas (78,00%), não estava em crise (92,00%), aceitava tomar 

medicação (92,00%) e tomava medicação sozinha (72,00%). O número médio de crises que 

os pacientes tiveram no último ano foi de 2,30, variando de nenhuma a 15 crises. O número 

médio de internações foi de 0,56, variando de nenhuma a dez internações. A duração média 

do transtorno psiquiátrico e do tratamento foram, respectivamente, 7,28 e 6,64 anos. O 

número médio de medicamentos que os pacientes tomavam era de 2,48, variando de nenhum 

a seis medicamentos. Os pacientes apresentavam, em média, 3,76 comportamentos 

problemáticos. 

 

Tabela 4 

Características do quadro clínico dos pacientes, em termos de porcentagens (%), médias e desvios-

padrão (DP), para cada grupo de cuidador.  

Variáveis                                Categorias Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

Esquizofrenia Depressão Maior 

Instituição 

CAPS Barbacena 

FHEMIG Barbacena 

        

52,00% 

     48,00%  

 

44,00% 

56,00% 

Outros transtornos Sim 

Não 

16,00% 

84,00% 

42,00% 

58,00% 

Doenças físicas Sim 

Não 

18,00% 

82,00% 

28,00% 

72,00% 

Presença de crise 

atual 

Sim 

Não 

4,00% 

96,00% 

8,00% 

92,00% 

Aceitação da 

medicação 

Sim 

Não 

Às vezes 

66,00% 

2,00% 

32,00% 

92,00% 

0,00% 

8,00% 

Toma medicação 

sozinho 

Sim 

Não  

28,00% 

72,00% 

74,00% 

26,00% 

Tipo de tratamento 

recebido pelo 

paciente 

CAPS 

Atendimento em posto de saúde 

Acompanhamento ambulatorial 

Sem visita ao médico, mas com uso 

de medicamento 

Consultas periódicas, mas sem uso 

de medicamento 

Acompanhamento em casa 

26,00% 

0,00% 

66,00% 

8,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

2,00% 

18,00% 

62,00% 

12,00% 

 

4,00% 

 

2,00% 

Número de crises no 

último ano 

 2,30(3,07) 3,52(3,18) 

Número de 

internações 

 2,84(8,49) 0,56(1,91) 

Duração da 

internação em dias 

 1141,56(2942,47) 31,20(118,57) 

Duração, em anos, da 

doença 

 15,72(11,36) 7,28(7,22) 

Continua 
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Continuação da Tabela 4 

Variáveis                                Categorias Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

Esquizofrenia Depressão Maior 

Duração, em anos, do  

tratamento psiquiátrico 

15,74(11,88) 6,64(6,97) 

Número de remédios  3,40(1,44) 2,48(1,32) 

Número de 

comportamentos 

problemáticos 

 4,88(2,93) 3,76(2,33) 

 

 

A Tabela 5 apresenta as porcentagens dos comportamentos problemáticos 

apresentados pelos pacientes em cada grupo. No grupo dos familiares cuidadores de pacientes 

com esquizofrenia, a maioria dos pacientes (44,00%) apresentava agitação, sendo esse o 

comportamento problemático com maior porcentagem de ocorrência. Em seguida, destacam-

se os comportamentos referentes a crises de nervo (52,00%), falar sozinho (44,00%), fugir 

para a rua (34,00%), agressividade física (28,00%), ameaças e agressão verbal (28,00%) e 

fumar demais (28,00%). 

No grupo das familiares cuidadores de paciente com depressão, a maioria dos 

pacientes apresentava crises de nervo (70,00%). Os demais comportamentos com maiores 

porcentagens foram: quebrar objetos (26,00%), agressividade física (24,00%), ameaças e 

agressão verbal (22,00%), pedir atenção demais (22,00%), falar sozinho (14,00%) e ficar 

fechado no quarto (14,00%). 

 

Tabela 5 

Porcentagens dos comportamentos problemáticos apresentados pelos pacientes para cada grupo de 

cuidadores. 

Comportamentos 

problemáticos 

Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

     Esquizofrenia Depressão Maior 

Agressividade física 28,00% 24,00% 

Ameaças e agressão verbal 28,00% 22,00% 

Agitação 74,00% 52,00% 

Crises de nervo 52,00% 70,00% 

Falta de higiene 26,00% 10,00% 

Problema de sexualidade 14,00% 4,00% 

Demanda atenção demais 24,00% 22,00% 

Recusa remédios 26,00% 8,00% 

Continua 
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Continuação Tabela 5 

Comportamentos 

problemáticos 

Porcentagens (%)/ 

Médias/ Desvios-padrão 

     Esquizofrenia Depressão Maior 

Usa drogas 4,00% 6,00% 

Fala sozinho 44,00% 14,0% 

Quebra objetos 24,00% 26,00% 

Foge para a rua 34,00% 10,00% 

Tira a roupa 26,00% 6,00% 

Alcoolismo 8,00% 10,00% 

Pede comida na rua 10,00% 2,00% 

Fuma demais 28,00% 6,00% 

Cisma com as pessoas 6,00% 4,00% 

Come demais 4,00% 8,00% 

Crises de choro 0,00% 10,00% 

Só fica deitado 0,00% 8,00% 

Rebeldia 0,00% 4,00% 

Não aceita o tratamento 0,00% 4,00% 

Fala em matar a si mesmo 0,00% 4,00% 

Não sai do quarto 0,00% 14,00% 

 

 

Sobrecarga dos familiares cuidadores: análises intergrupos e intragrupos 

 

Serão apresentados, a seguir, os resultados do grau de sobrecarga dos familiares 

cuidadores. Inicialmente, será apresentada a análise da equivalência dos dois grupos. Em 

seguida, serão apresentados os resultados das análises intergrupos, comparando a sobrecarga 

de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia e de pacientes com depressão maior. 

Por último, serão apresentados os dados das análises intragrupos, que foram realizadas com o 

objetivo de caracterizar a sobrecarga em cada grupo de cuidador, separadamente. 

 

Equivalência dos grupos de comparação 

 

Para comparar adequadamente a sobrecarga entre os dois grupos de cuidadores, deste 

estudo, foi necessária a verificação da equivalência inicial dos grupos quanto às variáveis  

possivelmente interferentes sociodemográficas e de condições de vida dos familiares e as 

variáveis sociodemográficas e condições clínicas dos pacientes. Para a verificação da 

equivalência, foram selecionadas variáveis apontadas na revisão de literatura como variáveis 
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que podem interferir nos graus de sobrecargas objetiva e subjetiva dos familiares (Awad & 

Voruganti, 2008; Bandeira & Barroso, 2005; Barroso et al., 2007; Loukissa, 1995; Maurin & 

Boyd 1990; Rose, 1996). A verificação da equivalência entre os grupos, com relação a essas 

variáveis, é importante para a interpretação dos resultados desta pesquisa, uma vez que a 

diferença entre eles (viés seleção) pode ser uma das causas dos resultados encontrados nos 

escores de sobrecarga (Selltiz et al., 1976; Contandriopoulos et al., 1994). As Tabelas 6 e 7 

apresentam as variáveis que foram analisadas, na comparação dos grupos, e os valores de p, 

referentes aos testes Qui-quadrado para variáveis categóricas e o Teste t de Student para as 

variáveis contínuas. 

 

Tabela 6  

Análise da equivalência dos grupos quanto às variáveis dos familiares. 

Variáveis do familiar           P 

Idade do familiar                                                 0,06 

Sexo do familiar 0,33 

Escolaridade do familiar 0,43 

O familiar possui renda 0,79 

Presença de crianças na casa 0,48 

Número de filhos do familiar cuidador 0,42 

Número de pessoas que moram com o familiar 0,81 

Doença relatada pelo familiar cuidador 1,00 

* p < 0,0 

 

Tabela 7 

Análise da equivalência dos grupos quanto às variáveis do paciente. 

Variáveis do paciente   P 

Idade do paciente 0,51 

O paciente possui quarto individual 0,03* 

Sexo do paciente 0,00* 

Presença de comorbidades 0,00* 

Tipo de tratamento 0,00* 

Presença de doenças físicas 0,23 

Presença de crise atual 0,40 

 Continua 
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Continuação Tabela 7 

Variáveis do paciente   P 

Aceitação da medicação pelo paciente 0,00* 

Indicação de que o paciente toma seu remédio sozinho 0,00* 

Número de crises no último ano 0,05 

Número total de internações do paciente 0,06 

Número de medicamentos 0,01* 

Número de comportamentos problemáticos 0,03* 

O paciente faz atividade fora de casa 0,54 

* p < 0,05 

 

Os resultados mostraram que os grupos comparados não diferiam entre si com relação 

às variáveis sociodemográficas e de condições de vida dos familiares que podiam interferir no 

grau de sobrecarga dos cuidadores (Tabela 6). Com a verificação da equivalência dos grupos 

quanto a essas variáveis, pode-se afirmar, com maior grau de confiabilidade, que as diferenças 

observadas nas variáveis dependentes dos grupos comparados neste trabalho (grau de 

sobrecarga, objetiva e subjetiva, dos cuidadores, global e por subescalas) estão mais 

provavelmente relacionadas com o diagnóstico do paciente, variável independente estudada. 

Quanto às variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes, os dois grupos foram 

equivalentes em relação a seis variáveis: idade do paciente, presença de doenças físicas, 

presença de crise atual, número de crises no último ano, número total de internações do 

paciente e o fato de o paciente realizar atividade fora de casa. Portanto, essas variáveis não 

poderiam interferir na interpretação dos resultados da sobrecarga no presente trabalho. Por 

outro lado, os grupos não foram equivalentes em relação a sexo, presença de comorbidades, 

tipo de tratamento, número de medicamentos prescritos, aceitação e capacidade do paciente 

de tomar os medicamentos sozinho, número de comportamentos problemáticos e o paciente 

possuir um quarto individual. Essas variáveis podem estar relacionadas, portanto, com os 

resultados obtidos referentes ao grau de sobrecarga dos dois grupos de cuidadores, apontando, 

assim, para a necessidade de cautela na interpretação dos resultados. 

 

 

 

Análises intergrupos da sobrecarga dos familiares 
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     Sobrecarga global e por subescalas: a Tabela 8 apresenta os resultados das 

comparações dos níveis de sobrecargas globais (objetiva e subjetiva) entre os dois grupos de 

familiares cuidadores. Pode-se observar, nesta Tabela, que não houve diferença estaticamente 

significativa entre as médias da sobrecarga global, objetiva e subjetiva, dos grupos de 

familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia e de pacientes com depressão maior (p 

> 0,05).  

 

Tabela 8  

Médias dos escores globais das sobrecargas objetiva e subjetiva, desvios-padrão (DP) e valor de p para 

cada grupo de cuidadores. 

Escala Diagnóstico do paciente Médias/Desvios-padrão p 

Sobrecarga Global 

Objetiva 

Esquizofrenia 2,09(0,39) 0,24 

Depressão Maior 1,96(0,66) 

Sobrecarga Global 

Subjetiva 

Esquizofrenia 2,77(0,49) 0,33 

Depressão Maior 2,98(0,49) 

* p < 0,05 

A Tabela 9 apresenta os resultados das comparações dos níveis de sobrecarga dos 

familiares nas subescalas da FBIS BR. Os familiares cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia apresentaram sobrecarga objetiva significativamente mais elevada na subescala 

“Assistência na Vida Cotidiana” do que os familiares cuidadores de pacientes com depressão 

maior. Não houve diferença significativa entre os grupos com relação às sobrecargas objetiva 

e subjetiva nas demais subescalas. 

 

Tabela 9 

Médias dos escores por subescalas, das sobrecargas objetiva e subjetiva, desvios- padrão (DP) e valor 

de p para cada grupo de cuidadores.  

Subescalas Dimensões da 

sobrecarga 

Diagnóstico do 

paciente 

Médias/Desvios- 

padrão 

p 

A-Assistência na 

vida cotidiana 

Sobrecarga 

Objetiva  

Esquizofrenia 2,68(0,64) 0,00* 

Depressão Maior 2,26(0,81) 

Sobrecarga 

Subjetiva 

Esquizofrenia 1,84(0,57) 0,05 

Depressão Maior 2,06(0,55) 

Continua 
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Continuação da Tabela 9 

Subescalas Dimensões da 

sobrecarga 

Diagnóstico do 

paciente 

Médias/Desvios- 

padrão 

p 

B-Supervisão 

dos 

comportamentos 

problemáticos 

Sobrecarga 

Objetiva 

Esquizofrenia 1,57(0,42) 0,33 

Depressão Maior 1,68(0,68) 

Sobrecarga 

Subjetiva 

Esquizofrenia 2,88(0,95) 0,74 

Depressão Maior 3,21(0,73) 

D-Impacto na 

Rotina 

Sobrecarga 

Objetiva 

Esquizofrenia 1,80(0,71) 0,82 

Depressão Maior 1,84(0,86) 

E-Preocupações 

com o paciente  

Sobrecarga 

Subjetiva 

Esquizofrenia 3,48(0,65) 0,76 

Depressão Maior 3,44(0,66) 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

     Sobrecarga por itens de cada subescala: a Tabela 10 apresenta os resultados das 

comparações entre familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia e de pacientes com 

depressão quanto aos itens da subescala “Assistência na Vida Cotidiana”. Os resultados 

mostram que, em sete itens, foram encontradas diferenças significativas entre familiares 

cuidadores dos dois grupos. O grau de sobrecarga objetiva foi maior para os familiares 

cuidadores de paciente com diagnóstico de esquizofrenia nos itens referentes à assistência 

prestada aos pacientes na tomada de medicamentos (A2a) e na administração do dinheiro 

(A7a). O grau de sobrecarga subjetiva foi maior para os familiares cuidadores de paciente 

com diagnóstico de depressão maior nos itens referentes à ajuda ao paciente no asseio 

corporal (A1b), nas compras de alimentos ou outros objetos (A4b), na administração do 

dinheiro (A7b) e no acompanhamento em consultas médicas (A9b). Para os demais itens, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tabela 10 

Médias dos escores das sobrecargas objetiva (a) e subjetiva (b) para cada questão da subescala de 

"Assistência na Vida Cotidiana", desvios-padrão e valor de p para cada grupo de cuidador.  

Item Diagnóstico do paciente Médias/Desvios 

padrão 

p 

Asseio A1a Esquizofrenia 2,28(1,47) 0,20 

Depressão Maior 2,08(1,53) 

A1b Esquizofrenia 1,93(0,94) 0,01* 

Depressão Maior 2,67(1,15) 

Continua 
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Continuação da Tabela 10 

Item Diagnóstico do paciente Médias/Desvios 

padrão 

p 

Medicação A2a Esquizofrenia 3,76(1,69) 0,00* 

Depressão Maior 2,40(1,86) 

A2b Esquizofrenia 2,18(1,16) 0,61 

Depressão Maior 2,35(1,30) 

Tarefa de casa A3a Esquizofrenia 2,48(1,58) 0,95 

Depressão Maior 2,50(1,65) 

A3b Esquizofrenia 2,07(1,03) 0,22 

Depressão Maior 2,43(1,16) 

Compras A4a Esquizofrenia 2,18(1,28) 0,20 

Depressão Maior 1,84(1,34) 

A4b Esquizofrenia 1,52(0,72) 0,00* 

Depressão Maior 2,16(0,89) 

Comida A5a Esquizofrenia 4,42(1,31) 0,12 

Depressão Maior 3,96(1,62) 

A5b Esquizofrenia 1,44(0,73) 0,32 

Depressão Maior 1,29(0,64) 

Transporte A6a Esquizofrenia 2,02(0,79) 0,27 

Depressão Maior 1,82(1,02) 

A6b Esquizofrenia 1,69(0,79) 0,03* 

Depressão Maior 1,28(0,61) 

Dinheiro A7a Esquizofrenia 2,84(1,80) 0,00* 

Depressão Maior 1,50(1,23) 

A7b Esquizofrenia 1,47(0,57) 0,04* 

Depressão Maior 2,44(1,23) 

Ocupar tempo A8a Esquizofrenia 2,62(1,39) 0,30 

Depressão Maior 2,92(1,48) 

A8b Esquizofrenia 2,68(1,09) 0,34 

Depressão Maior 2,92(1,07) 

Continua 
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Continuação da Tabela 10 

Item Diagnóstico do paciente Médias/Desvios- 

padrão 

p 

Consulta 

médica 

A9a Esquizofrenia 1,52(0,67) 0,34 

Depressão Maior 1,40(057) 

A9b Esquizofrenia 1,50(0,85) 0,03* 

Depressão Maior 2,17(1,04) 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

 Na Tabela 11, encontram-se os resultados das comparações entre os dois grupos 

quanto aos itens da subescala “Supervisão dos Comportamentos Problemáticos”. A questão 

que avalia o comportamento autoagressivo do paciente, nos últimos 30 dias, foi a única que 

apresentou diferença significativa entre os grupos. Os familiares cuidadores de pacientes com 

depressão maior sentiam-se mais sobrecarregados com os comportamentos problemáticos 

relacionados à autoagressividade do que os cuidadores de pacientes de esquizofrenia. 

 

Tabela 11 

Médias dos escores das sobrecargas objetiva (a) e subjetiva (b) para cada questão da subescala de 

"Supervisão dos Comportamentos Problemáticos", desvios-padrão e valor de p para cada grupo de 

cuidador.  

Item Diagnóstico do paciente Médias/Desvios- 

padrão 

p 

Comportamentos 

vergonhosos 

B1a Esquizofrenia 1,60(0,99) 0,38 

Depressão Maior 1,80(1,26) 

B1b Esquizofrenia 3,30(0,86) 0,49 

Depressão Maior 3,11(0,83) 

Pedir atenção 

excessiva 

B2a Esquizofrenia 2,06(1,33) 0,35 

Depressão Maior 2,34(1,68) 

B2b Esquizofrenia 2,73(1,04) 0,90 

Depressão Maior 2,70(1.02) 

Continua 
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Continuação da Tabela 11 

Item Diagnóstico do paciente Médias/Desvios-

padrão 

p 

Comportamentos 

noturnos 

perturbadores 

B3a Esquizofrenia 1,52(0,81) 0,15 

Depressão Maior 1,30(0,73) 

B3b Esquizofrenia 3,32(1,00) 0,16 

Depressão Maior 2,70(1,25) 

Comportamento 

heteroagressivo 

B4a Esquizofrenia 1,40(0,85) 0,16 

Depressão Maior 1,66(1,00) 

B4b Esquizofrenia 3,25(0,96) 0,25 

Depressão Maior 3,50(0,82) 

Comportamento 

autoagressivo 

B5a Esquizofrenia 1,22(0,58) 0,00* 

Depressão Maior 1,92(1,17) 

B5b Esquizofrenia 3,50(1,00) 0,42 

Depressão Maior 3,83(0,38) 

Bebe demais 

(bebidas 

alcoólicas) 

B6a Esquizofrenia 1,30(0,86) 0,06 

Depressão Maior 1,36(0,89) 

B6b Esquizofrenia 3,00(1,15) 0,60 

Depressão Maior 3,60(0,51) 

Ingestão excessiva 

de líquidos e fuma 

demais 

B7a Esquizofrenia 2,28(1,41) 0,18 

Depressão Maior 1,90(1,44) 

B7b Esquizofrenia 2,79(1,06) 0,94 

Depressão Maior 2,81(1,32) 

Usa drogas B8a Esquizofrenia 1,22(0,76) 0,89 

Depressão Maior 1,20(0,80) 

B8b Esquizofrenia 3,25(1,50) 0,39 

Depressão Maior 4,00(0,00) 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

 

Na Tabela 12, estão apresentados os resultados das comparações entre os grupos para 

as questões da subescala “Impacto Financeiro”. Os resultados mostraram que não houve 

diferença significativa entre o total de despesas do paciente (C2), a contribuição do paciente 

para cobrir essas despesas (C3) e os gastos do familiar cuidador com o paciente (C4 = 

diferença entre C2 e C3). Da mesma forma, não houve diferença significativa entre os grupos 
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com relação à sobrecarga subjetiva referente à impressão subjetiva sobre o peso dos gastos 

com os pacientes no último ano (C5). 

 

Tabela 12 

Médias dos escores das sobrecargas objetiva e subjetiva (C5) para cada questão da subescala "Impacto 

Financeiro", desvios-padrão (DP) e valor de p para cada grupo de cuidador. 

Item 
Diagnóstico do paciente 

Médias/Desvios- 

padrão 

p 

Total das despesas C2 Esquizofrenia 

Depressão Maior 

R$510,23(390,28) 

R$465,56(347,62) 

0,54 

Contribuição 

do paciente 

C3 Esquizofrenia 

Depressão Maior 

R$469,70(426,08) 

R$368,94(453,37) 

0,25 

Gastos com o paciente C4 Esquizofrenia 

Depressão Maior 

R$175,70(275,63) 

R$179,92(265,53) 

0,93 

Impressão do peso dos 

gastos (no ultimo ano) 

C5 Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,90(1,26) 

2,28(1,38) 

0,15 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

Na Tabela 13, estão apresentados os resultados das comparações entre os grupos 

quanto aos itens da subescala objetiva “Impacto na Rotina Diária do Familiar”. Os resultados 

não mostraram diferenças significativas entre familiares cuidadores de pacientes com 

diagnósticos de esquizofrenia e depressão maior quanto aos itens analisados. 

 

Tabela 13 

Médias dos escores de sobrecarga objetiva e subjetiva (D2) para cada questão da subescala "Impacto 

na Rotina Diária do Familiar", desvios-padrão (DP) e valor de p para cada grupo de cuidador.  

Item Diagnóstico do paciente Médias/Desvios-

padrão 

p 

Atraso ou ausência a 

compromissos 

D1a Esquizofrenia 1,72(0,99)   0,83 

Depressão Maior 1,76(0,89) 

Lazer D1b Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,72(0,99) 

1,94(1,25) 

0,33 

Rotina da casa D1c Esquizofrenia 

Depressão Maior 

2,12(1,22) 

1,90(1,23) 

0,37 

Continua 
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Continuação Tabela 13 

Item Diagnóstico do paciente Médias/Desvios-

padrão 

p 

Dedicar atenção a 

outros familiares 

D1d Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,66(1,08) 

1,76(1,18) 

0,66 

Impressão sobre 

alteração permanente 

D2 Esquizofrenia 

Depressão Maior 

2,78(0,95) 

2,56(1,09) 

0,28 

Redução ou abandono 

do emprego 

D3a Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,34(0,47) 

1,38(0,49) 

0,68 

Aposentadoria antes 

do planejado 

D3b Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,04(0,19) 

1,00(0,00) 

0,15 

Diminuição da vida 

social 

D3c Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,40(0,49) 

1,36(0,48) 

0,68 

Perda de amizades D3d Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,22(0,41) 

1,20(0,40) 

0,80 

Redução de férias D3e Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,26(0,44) 

1,24(0,43) 

0,82 

Recepção de menos 

pessoas em casa 

D3f Esquizofrenia 

Depressão Maior 

1,20(0,40) 

1,06(024) 

0,38 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

Na Tabela 14, estão apresentados os resultados das comparações entre os grupos de 

cuidadores quanto aos itens da subescala subjetiva “Preocupações com o paciente”.  A 

questão relacionada com a preocupação do cuidador com a vida social do paciente foi a única 

que apresentou diferença significativa entre os grupos. Os familiares cuidadores de pacientes 

com depressão maior sentiam-se mais sobrecarregados do que os cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia no que se refere a essa preocupação. 
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Tabela 14  

Médias dos escores da sobrecarga subjetiva para cada questão da subescala de "Preocupações com o 

paciente", desvios- padrão e valor de p para cada grupo de cuidador.  

Item Diagnóstico do paciente Médias/Desvios-

padrão 

p 

Segurança física E1 Esquizofrenia 3,96(1,32) 0,38 

Depressão Maior 3,74(1,19) 

Tipo de tratamento E2 Esquizofrenia 2,92(1,08) 0,92 

Depressão Maior 2,90(1,12) 

Vida social E3 Esquizofrenia 3,68(1,47) 0,03* 

Depressão Maior 4,20(0,85) 

Saúde física E4 Esquizofrenia 3,46(1,26) 0,51 

Depressão Maior 3,28(1,47) 

Condições de moradia E5 Esquizofrenia 1,88(1,33) 0,52 

Depressão Maior 2,06(1,47) 

Condições financeiras E6 Esquizofrenia 

Depressão Maior 

3,92(1,33) 

3,42(170) 

0,10 

Futuro do paciente E7 Esquizofrenia 

Depressão Maior 

4,60(0,67) 

4,54(0,76) 

0,67 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

 

Análises intragrupos da sobrecarga dos familiares: comparação da sobrecarga 

entre subescalas 

 

Na Tabela 15, estão apresentados os resultados do grupo dos familiares cuidadores de 

pacientes com esquizofrenia. O grau de sobrecarga objetiva dos cuidadores foi mais elevado 

na subescala A – “Assistência na Vida Cotidiana”, comparativamente a duas outras 

subescalas, a subescala B – “Supervisão dos Comportamentos Problemáticos” e a subescala D 

– “Impacto na Rotina Diária”. Portanto, foram mais frequentes as tarefas de assistência na 

vida cotidiana e as interrupções na rotina do cuidador do que as tarefas de supervisionar os 

comportamentos problemáticos dos pacientes. Com relação à sobrecarga subjetiva, notou-se 

maior grau de incômodo na supervisão dos comportamentos problemáticos dos pacientes 

(subescala B) do que na realização das tarefas de assistência diária (subescala A). 
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Tabela 15 

Médias dos escores da sobrecarga objetiva e subjetiva das subescalas e valor de p para o grupo de 

familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

Comparação de subescalas Médias/Desvios-padrão p 

Objetivas Subescala A 

Subescala B 

2,68(0,64) 0,00* 

 1,57(0,43) 

Subescala A 

Subescala D 

2,68(0,64) 0,00* 

 1,80(0,72) 

 Subescala B 

Subescala D 

1,57(0,43) 

1,80(0,72) 

0,01* 

 

Subjetivas Subescala A 

Subescala B 

1,84(0,57) 0,00* 

 2,88(0,95) 

teste t de Student pareado; * p < 0,05 

 

 

Na Tabela 16, são apresentados os resultados do grupo de familiares cuidadores de 

pacientes com depressão maior com relação às comparações entre as subescalas. O grau de 

sobrecarga objetiva desse grupo foi mais elevado na subescala A – “Assistência na Vida 

Cotidiana”, do que na subescala B – “Supervisão dos Comportamentos Problemáticos”. Foi 

também mais elevado na subescala D- “Impacto na Rotina Diária” do que na subescala B e na 

subescala A do que na subescala D. Portanto, foram mais frequentes as tarefas de assistência 

diária do que as de supervisão de comportamentos problemáticos ou a frequência de 

interrupções na rotina do cuidador. Não houve diferença significativa para a sobrecarga 

objetiva entre as subescalas B e D. No que se refere à sobrecarga subjetiva, o sentimento de 

incômodo do cuidador foi maior na supervisão dos comportamentos problemáticos (subescala 

B) do que na assistência na vida cotidiana (subescala A).  
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Tabela 16 

Médias dos escores das sobrecargas objetiva e subjetiva das subescalas e valor de p para o grupo de 

familiares cuidadores de pacientes com depressão maior. 

Comparação de subescalas Médias/Desvios-padrão p 

Objetivas Subescala A 

Subescala B 

2,26(0,81) 0,00* 

 1,68(0,68) 

Subescala A 

Subescala D 

2,26(0,81) 0,00* 

 1,84(0,86) 

 Subescala B 

Subescala D 

1,68(0,68) 

1,84(0,86) 

0,09 

 

Subjetivas Subescala A 

Subescala B 

2,06(0,55) 0,00* 

3,21(0,74) 

teste t de Student pareado; *p < 0,05 

 

 

Análises univariadas da sobrecarga global subjetiva: variáveis sociodemográficas, 

clínicas e de condições de vida  

 

A seguir, serão apresentados os resultados da análise estatística univariada, visando 

selecionar as variáveis que serão incluídas na análise de regressão múltipla do grau de 

sobrecarga subjetiva dos cuidadores. As análises se referem às características 

sociodemográficas dos familiares e pacientes, às condições de vida dos familiares e às 

características clínicas dos pacientes. Para essas análises, foi utilizado o teste t de Student para 

amostras independentes, a fim de comparar as médias de duas variáveis categóricas, o teste 

ANOVA para comparar as médias de três ou mais variáveis categóricas, e a análise de 

correlação de Pearson, para as variáveis contínuas. Serão analisados apenas os dados 

referentes à sobrecarga subjetiva, tendo em vista que esta será a variável dependente principal 

deste trabalho, conforme modelo de Maurin & Boyd (1990). 

 

Grupo de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia 

 

Este subtópico descreve os resultados do grupo de familiares cuidadores de pacientes 

com esquizofrenia. A Tabela 17 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas 

referentes às características sociodemográficas desses familiares cuidadores. A única variável 
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sociodemográfica que não foi incluída na Tabela, por ser uma variável contínua, foi a idade 

(média = 53,72). De acordo com os resultados, duas variáveis da Tabela 17 apresentaram 

diferenças significativas no grau de sobrecarga do cuidador: ser ou não proprietário da casa 

onde morava e escolaridade. Houve maior sobrecarga nos familiares cuidadores que não eram 

proprietários da casa onde moravam e que tinham ensino fundamental incompleto ou eram 

analfabetos. Além disso, foi encontrada uma correlação negativa significativa entre a idade do 

familiar e o grau de sobrecarga subjetiva (r = -0,36 e p = 0,01), ou seja, quanto menor a idade, 

maior o grau de sobrecarga. 

 

Tabela 17  

Análises univariadas das variáveis categóricas sociodemográficas dos familiares em relação à 

sobrecarga global subjetiva dos cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

Variáveis Categorias Médias/Desvios-

padrão 

t p 

Sexo Feminino 

Masculino 

2,74(0,49) 

3,04(041) 

1,13 0,26 

Estado civil Vivendo sem alguém 

Vivendo com alguém 

2,80(0,54) 

2,74(0,46) 

0,75 0,67 

Escolaridade  Ensino fundamental incompleto ou 

analfabeto 

Ensino fundamental completo ou 

acima 

2,96(0,54) 

 

2,67(0,43) 

-0,95 0,04* 

Possui renda Sim 

Não 

2,97(0,42) 

2,72(0,50) 

1,38 0,17  

Tipo de renda Sem renda 

Salário ou benefícios 

2,86(0,53) 

2,74(0,48) 

-0,68 0,49 

Valor da 

renda 

Menos de 2 salários mínimos 

Mais de 2 salários mínimos 

2,78(0,50) 

2,70(0,44) 

-0,43 0,66 

Tipo de ajuda 

que o 

familiar 

recebe para 

cuidar do 

paciente 

Nenhuma 

Financeira, tarefas e afetividade 

2,92(0,53) 

2,72(0,47) 

-1,20 0,23 

Proprietário 

da casa 

O próprio entrevistando 

Outra pessoa 

2,66(0,44) 

3,00(0,52) 

0,75 0,02* 

Parentesco 

entre familiar 

e paciente 

Mãe ou pai 

Outros 

2,84(0,52) 

2,67(0,45) 

-1,20 0,23 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

As Tabelas 18 e 19 apresentam as análises univariadas das variáveis relacionadas às 

condições de vida dos familiares cuidadores. A variável categórica de indicação de lazer do 
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familiar dentro de casa não foi incluída na análise, pois todos os familiares responderam que 

faziam atividade de lazer em casa, não havendo, portanto, variabilidade dos dados. Os 

resultados apontaram uma correlação não significativa para as variáveis da Tabela 18. 

Nenhuma das variáveis categóricas, da Tabela 19, apresentou diferenças significativas quanto 

ao grau de sobrecarga subjetiva dos familiares.  

 

Tabela 18 

Correlações de Pearson entre os escores de sobrecarga subjetiva e as variáveis referentes às condições 

de vida dos familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

Variáveis Médias/Desvios-padrão r p 

Número de pessoas que moram com o 

familiar 

2,62(1,24) 0,08 0,58 

Número de filhos do familiar 2,12(2.04) 0,25 0,08 

Número de outros familiares que precisam 

de cuidados 

0,30(0,50) 0,94 0,51 

r = correlação de Pearson 

 

Tabela 19 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às condições de vida dos familiares em 

relação à sobrecarga global subjetiva dos cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Trabalho Sim 

Não 

2,76(0,48) 

2,77(0,51) 

-0,08 0,93 

Horário de trabalho Nenhum 

Meio expediente 

Horário integral 

2,75(0,51) 

2,95(0,39) 

2,71(0,50) 

 0,49 

Local de trabalho Nenhum 

Fora de casa 

Dentro de casa 

2,75(0,51) 

2,81(0,48) 

2,29(0,00) 

 0,58 

Outras preocupações Sim 

Não 

2,83(0,52) 

2,64(0,41) 

1,27 0,21 

Crianças na mesma casa 

do paciente 

Sim 

Não 

2,90(0,53) 

2,73(0,48) 

1,04 0,30 

Cuidar de outro familiar 

doente 

Sim 

Não 

2,84(0,46) 

2,74(0,50) 

0,62 0,54 

Recebe ajuda para cuidar 

do paciente 

Sim 

Não 

2,72(0,48) 

2,89(0,51) 

-1,04 0,30 

Lazer fora de casa Sim 

Não 

2,75(0,43) 

2,78(0,54) 

-0,25 0,80 

Continua 
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Continuação da Tabela 19 

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Problemas de saúde Sim 

Não 

2,63(0,47) 

2,89(0,48) 

-1,88 0,06 

Tratamento para saúde Sim 

Não 

2,64(0,48) 

2,87(0,48) 

-1,66 0,10 

Doença relatada pelo 

familiar relacionada ao 

cuidar 

Sim 

Não 

2,73(0,50) 

2,78(0,49) 

-0,35 0,73 

Recebe visita dos 

profissionais do PSF 

Sim 

Não 

2,72(0,49) 

2,96(0,46) 

1,24 0,22 

ANOVA; ** p < 0,05 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

A Tabela 20 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas referentes às 

características sociodemográficas dos pacientes. A única variável sociodemográfica que não 

foi incluída na Tabela, por ser uma variável contínua, foi a idade (média = 38,94 anos). Não 

foi encontrada uma correlação significativa entre a idade do paciente e o grau de sobrecarga 

subjetiva do cuidador (r = -0,26 e p = 0,06). De acordo com os resultados, apenas uma das 

variáveis da Tabela 20 apresentou diferença significativa no grau de sobrecarga do cuidador: 

o paciente possuir renda. Houve maior sobrecarga para os familiares cuidadores de pacientes 

que não possuíam renda própria.  

 

Tabela 20  

Análises univariadas das variáveis categóricas sociodemográficas dos pacientes em relação à 

sobrecarga global subjetiva dos familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

Variáveis Categorias       Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Sexo Feminino 

Masculino 

2,62(0,41) 

2,85(0,52) 

1,13 0,11 

Estado civil Vivendo sem alguém 

Vivendo com alguém 

2,75(0,50) 

2,90(0,42) 

-0,71 0,47 

Escolaridade  Ensino fundamental incompleto ou 

analfabeto 

Ensino fundamental completo ou acima 

2,70(0,46) 

 

2,84(0,52) 

0,95 0,34 

Possui renda Sim 

Não 

2,66(0,46) 

306(0,47) 

-2,63  0,01* 

Atividade dentro 

de casa 

Sim 

Não 

2,78(0,51) 

2,75(0,47) 

0,22 0,82 

Continua 
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Continuação da Tabela 20 

Variáveis Categorias       Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Atividade fora de 

casa 

Sim 

Não 

2,83(0,54) 

2,71(044) 

-0,91 0,36 

Com quem o 

paciente mora 

Família de origem 

Outros 

2,79(050) 

2,68(0,44) 

0,62 0,53 

Tipo de residência Própria 

Alugada ou cedida por familiar 

2,74(0,50) 

2,89(0,46) 

-0,75 0,45 

Quarto individual Sim 

Não 

2,74(0,53) 

2,85(0,34) 

-0,66 0,42 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

Na Tabela 21, estão dispostas as análises univariadas das variáveis contínuas 

referentes às características clínicas dos pacientes. De acordo com os resultados, somente a 

variável “Duração do tratamento” apresentou correlação significativa em relação à sobrecarga 

subjetiva (r = -0,32 e p = 0,02). Esses resultados indicam que quanto menor era a duração do 

tratamento dos pacientes, maior era a sobrecarga subjetiva sentida pelos familiares. 

 

Tabela 21 

Correlações de Pearson entre as variáveis clínicas dos pacientes e os escores de sobrecarga subjetiva 

dos familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia.  

Variáveis Médias/Desvios-padrão r p 

Número de crises no último ano 2,30(3,07) 0,25 0,07 

Duração da doença (em anos) 15,72(11,36) -0,25 0,07 

Duração do tratamento (em anos) 15,74(11,88) -0,32 0,02* 

Quantidade de medicamentos 3,40(1,44) 0,02 0,85 

Número total de internações 2,84(8,49) 0,05 0,73 

Duração das internações (em dias) 1141,56(2942,47) -0,09 0,49 

Número de comportamentos problemáticos 4,88(2,93) 0,24 0,08 

* p < 0,05 e r = coeficiente de correlação de Pearson 

 

 

A Tabela 22 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas referentes às 

características clínicas dos pacientes. Os resultados desta Tabela apontaram que nenhuma 

variável apresentou diferença significativa na sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores 

de pacientes com esquizofrenia. 
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Tabela 22 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características clínicas dos pacientes, em 

relação aos escores de sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Presença de 

comorbidade 

Sim 

Não 

2,82(0,44) 

2,76(0,50) 

0,31 0,75 

Presença de doenças 

físicas 

Sim 

Não 

2,56(0,50) 

2,81(0,48) 

-1,37 0,17 

Presença de crise atual Sim 

Não 

3,28(0,39) 

2,75(0,49) 

1,50 0,13 

Aceitação da medicação Sim 

Não 

2,65(0,46) 

3,15(0,00) 

-1,05 0,30 

Toma medicação 

sozinho 

Sim 

Não 

2,64(0,49) 

2,82(0,49) 

-1,13 0,26 

* p < 0,05 

 

 

Grupo de familiares cuidadores de pacientes com depressão maior 

 

Este subtópico descreve os resultados do grupo de familiares cuidadores de pacientes 

com depressão maior. Serão apresentadas as Tabelas e descrições das análises univariadas das 

variáveis sociodemográficas dos familiares e pacientes, das condições de vida dos familiares e 

das características clínicas dos pacientes. Foram feitas as mesmas análises estatísticas 

realizadas no grupo familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia. A variável 

“Aceitação da medicação pelo paciente” não foi incluída nas análises, tendo em vista que 

todos os familiares deram a mesma resposta.  

Na Tabela 23, estão dispostas as análises univariadas, das variáveis categóricas, 

referentes às características sociodemográficas dos familiares. A única variável 

sociodemográfica que não foi incluída na Tabela, por ser uma variável contínua, foi a idade 

(média =  48,52 anos). De acordo com os resultados, duas variáveis da Tabela 23 

apresentaram diferença significativa no grau de sobrecarga do cuidador: o familiar possuir 

renda e o tipo de renda. Houve maior sobrecarga para os familiares cuidadores que não 

possuíam renda. Além disso, não foi encontrada uma correlação significativa entre a idade do 

familiar e o grau de sobrecarga subjetiva (r = 0,04 e p = 0,73).  
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Tabela 23  

Análises univariadas das variáveis categóricas sociodemográficas dos familiares em relação à 

sobrecarga global subjetiva dos cuidadores de pacientes com depressão maior. 

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Sexo Feminino 

Masculino 

2,95(0,49) 

3,16(0,52) 

  1,05            0,21 

Estado civil Vivendo sem alguém 

Vivendo com alguém 

 

2,94(0,51) 

3,00(0,49) 

-0,36          0,71 

Escolaridade  Fundamental incompleto ou 

analfabeto 

Fundamental completo ou 

acima 

3,06(0,54) 

 

2,90(0,43) 

 -1,16           0,25 

Possui renda Sim 

Não 

2,89(0,44) 

3,36(0,52) 

-2,94           0,00* 

Tipo de renda Sem renda 

Salário e benefícios 

3,36(0,52) 

2,89(0,44) 

-2,94           0,00* 

Valor da renda Menos de 2 salários mínimos 

Mais de 2 salários mínimos 

2,96(0,50) 

325(0,20) 

1,13            0,26 

Tipo de ajuda 

que o familiar 

recebe para 

cuidar do 

paciente 

Nenhuma 

Financeira, tarefas e 

afetividade 

2,96(0,61) 

2,99(0,42) 

 0,18           0,87 

Proprietário da 

casa 

O próprio entrevistando 

Outra pessoa 

2,94(0,52) 

3,06(0,44) 

0,76            0,45 

Parentesco 

entre familiar e 

paciente 

Mãe ou pai 

Outros 

2,94(0,38) 

3,03(0,59) 

0,56            0,57 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

 

A Tabela 24 apresenta as análises univariadas das variáveis contínuas relacionadas às 

condições de vida dos familiares cuidadores. Dessas variáveis, apenas a variável “Número de 

pessoas que moram com o familiar” apresentou correlação significativa na sobrecarga global 

subjetiva dos familiares cuidadores. Quanto maior o número de pessoas que moravam com o 

familiar cuidador, maior era a sobrecarga subjetiva do familiar. 
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Tabela 24 

Correlações de Pearson entre os escores de sobrecarga subjetiva e as variáveis referentes às condições 

de vida dos familiares cuidadores de pacientes com depressão maior. 

Variáveis Médias/Desvios-padrão r p 

Número de pessoas que moram com o 

familiar 

3,06(1,25) 0,28 0,04* 

Número de filhos do familiar 2,42(1,69) 0,03 0,83 

Número de outros familiares que precisam 

de cuidados 

0,36(0,69) 0,25 0,07 

r = correlação de Pearson   

* p < 0,05 

 

A Tabela 25 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas referentes às 

condições de vida dos familiares no grupo dos pacientes com depressão maior. Os resultados 

mostram que apenas a variável “Atividades de lazer praticadas pelo familiar fora de casa” 

apresentou diferença significativa no grau de sobrecarga subjetiva. O grau de sobrecarga 

subjetiva foi maior quando o familiar não tinha atividade de lazer fora de fora 

 

Tabela 25 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às condições de vida dos familiares em 

relação à sobrecarga global subjetiva dos cuidadores de pacientes com depressão maior. 

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Trabalho Sim 

Não 

2,90(0,47) 

3,08(0,51) 

-1,28 0,20 

Horário de trabalho Nenhum 

Meio expediente 

Horário integral 

3,08(0,51) 

3,00(0,28) 

2,85(0,54) 

 0,33 

Local de trabalho Nenhum 

Fora de casa 

Dentro de casa 

3,08(0,51) 

2,92(0,47) 

2,58(0,42) 

 0,28 

Outras preocupações Sim 

Não 

3,04(0,47) 

2,70(0,51) 

1,92 0,06 

Crianças na mesma casa 

do paciente 

Sim 

Não 

3,01(0,42) 

2,97(0,52) 

0,28 0,78 

Cuidar de outro familiar 

doente 

Sim 

Não 

3,07(0,45) 

2,94(0,51) 

0,80 0,42 

Recebe ajuda para cuidar 

do paciente 

Sim 

Não 

2,99(042) 

2,96(0,61) 

0,19 0,86 

Lazer fora de casa Sim 

Não 

2,81(0,49) 

3,09(0,47) 

-2,00 0,05* 

Continua 
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Continuação da Tabela 25 

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Problemas de saúde Sim 

Não 

3,03(0,57) 

2,93(0,42) 

0,70 0,49 

Tratamento para saúde Sim 

Não 

2,99(0,53) 

2,98(0,46) 

0,08 0,93 

Doença relatada pelo 

familiar relacionada ao 

cuidar 

Sim 

Não 

3,03(0,51) 

2,95(0,49) 

0,53 0,60 

Recebe visita dos 

profissionais do PSF 

Sim 

Não 

3,03(0,47) 

2,89(0,53) 

-0,96 0,34 

ANOVA; ** p < 0,05 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

 

Na Tabela 26, estão dispostas as análises univariadas das variáveis categóricas 

referentes às características sociodemográficas dos pacientes. A variável idade não foi 

incluída na Tabela por ser uma variável contínua (média = 37,24 anos). De acordo com os 

resultados, três variáveis apresentaram diferenças significativas entre as categorias: “o 

paciente faz alguma atividade fora de casa”, “O tipo de residência” e “O paciente tem um 

quarto só para ele na casa”. O grau de sobrecarga dos cuidadores foi maior quando o paciente 

não tinha atividade fora de casa, morava em casa de aluguel ou cedida por familiar e não tinha 

um quarto só para ele. A variável idade dos pacientes não esteve correlacionada 

significativamente com a sobrecarga subjetiva (r = -0,05 e p = 0,71). 

 

Tabela 26 

Análises univariadas das variáveis categóricas sociodemográficas dos pacientes em relação à 

sobrecarga global subjetiva dos familiares cuidadores de pacientes com depressão maior.  

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Sexo Feminino 

Masculino 

2,94(0,52) 

3,06(0,44) 

-0,85 0,39 

Estado civil Vivendo sem alguém 

Vivendo com alguém 

2,98(0,51) 

2,99(0,45) 

-0,10 0,91 

Escolaridade  Ensino fundamental 

incompleto ou analfabeto 

Ensino fundamental 

completo ou acima 

3,14(0,60) 

 

2,88(0,38) 

 

-1,85 0,07 

Continua 
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Continuação Tabela 26 

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Possui renda Sim 

Não 

2,94(0,56) 

3,05(0,36) 

-0,75 0,41 

Atividade 

dentro de 

casa 

Sim 

Não 

2,94(0,51) 

3,07(0,45) 

-2,25 0,38 

Atividade 

fora de casa 

Sim 

Não 

2,84(0,44) 

3,15(0,51) 

-0,87 0,02* 

Com quem o 

paciente 

mora 

Família de origem 

Outros 

3,03(0,44) 

2,90(0,57) 

 0,38 

Tipo de 

residência 

Própria 

Alugada ou cedida por 

familiar 

2,84(0,39) 

3,44(0,52) 

4,28  0,00*  

Quarto 

individual 

Sim 

Não 

2,83(0,49) 

3,15(0,44) 

-2,35 0,02* 

teste t de Student; * p < 0,05 

 

 

Na Tabela 27, estão dispostas as análises univariadas das variáveis contínuas 

referentes às características clínicas dos pacientes no grupo dos cuidadores de pacientes com 

depressão maior. De acordo com os resultados, três variáveis “Duração da doença, em anos”, 

“Duração do tratamento, em anos” e “Quantidade de medicamentos que o paciente toma” 

apresentaram correlação estatisticamente significativa no grau de sobrecarga. Esses dados 

mostram que quanto maior era a duração da doença do paciente, do seu tratamento e da 

quantidade de medicamentos ingeridos por ele, maior era a sobrecarga subjetiva dos 

familiares. 

 

Tabela 27 

Correlações de Pearson entre as variáveis clínicas dos pacientes e a sobrecarga subjetiva dos 

cuidadores de pacientes com depressão maior. 

Variáveis Médias/Desvios-padrão r p 

Número de crises no último ano 3,52(3,18) 0,00 0,99 

Duração da doença (em anos) 7,28(7,22) 0,44 0,00* 

Duração do tratamento (em anos) 6,64(6,97) 0,43 0,00* 

Quantidade de medicamentos 2,48(1,32) 0,38 0,00* 

Número total de internações 0,56(1,91) 0,14 0,31 

Continua 
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Continuação da Tabela 27 

Variáveis Médias/Desvios-padrão r p 

Duração das internações (em dias) 31,20(118,57) 0,15 0,26 

Número de comportamentos problemáticos 3,76(2,33) -0,01 0,93 

* p < 0,05 e r = coeficiente de correlação de Pearson 

 

 A Tabela 28 apresenta as análises univariadas das variáveis categóricas relacionadas 

às características clínicas dos pacientes. Dessas variáveis, apenas a “Presença de doenças 

físicas” apresentou diferença estatisticamente significativa na sobrecarga global subjetiva dos 

familiares cuidadores. A sobrecarga foi maior quando o paciente tinha doenças físicas.                                                                                                                                      

 

Tabela 28 

Análises univariadas das variáveis categóricas referentes às características clínicas dos pacientes em 

relação aos escores de sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores de pacientes com depressão 

maior. 

Variáveis Categorias Médias/Desvios- 

padrão 

t p 

Presença de comorbidade Sim 

Não 

3,09(3,55) 

2,91(0,44) 

1,27 0,21 

Presença de doenças 

físicas 

Sim 

Não 

3,26(0,47) 

2,87(0,46) 

2,63 0,01* 

Presença de crise atual Sim 

Não 

3,15(0,24) 

2,97(0,51) 

0,72 0,47 

Toma medicação sozinho Sim 

Não 

2,97(053) 

3,05(0,39) 

-0,49 0,62 

* p < 0,05 

 

 

Análises multivariadas: Fatores preditores da sobrecarga subjetiva 

 

Foram realizadas análises multivariadas, utilizando-se o teste de Regressão Linear 

Múltipla, para identificar a importância relativa das variáveis associadas ao maior grau de 

sobrecarga subjetiva. Foram incluídas, na análise multivariada, as variáveis significativas 

identificadas nas análises univariadas (p < 0,05) e as variáveis que apresentaram relações com 

a sobrecarga global subjetiva com valores de p < 0,25. Segundo Hosmer & Lemeshow (2000), 
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as variáveis com p < 0,25 identificadas nas análises univariadas devem ser incluídas no 

modelo de regressão linear, pois podem ser significativas nas análises multivariadas. 

A Escala de Sobrecarga dos Familiares (FBIS) não possui o escore 0 como resposta, 

sendo que as opções de respostas estão dispostas em uma escala do tipo Likert, em que o 

valor mínimo é igual a 1. Segundo Montgomery & Peck (1992), quando não há a 

possibilidade de resposta zero, a utilização da constante na análise de regressão pode 

prejudicar o valor explicativo do modelo. Assim, não foram utilizadas as constantes na 

construção dos modelos de regressão. 

Os modelos de regressão foram construídos por meio do método stepwise, no qual a 

seleção da sequência de entrada das variáveis preditivas é feita estatisticamente, não tendo 

como base hipóteses teóricas prévias, como ocorre no método hierárquico. O método stepwise 

é recomendado para estudos exploratórios como a presente pesquisa. Nesse método, são 

fornecidos vários modelos de regressão, com diferentes combinações de variáveis 

independentes, segundo uma ordem decrescente de importância explicativa para as variações 

observadas. 

Nas análises realizadas, foi calculado o índice de Durbin-Watson (DW), que testa se 

os resíduos adjacentes ao plano de regressão são correlacionados e corrobora a hipótese de 

distribuição normal dos dados quando seus valores são próximos ou superiores a 2. Foi 

realizada também uma análise para verificar a normalidade dos resíduos de cada regressão, 

por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. A normalidade dos resíduos é observada quando o 

valor de p > 0,05. Os resultados desta análise mostraram que todas as características dos 

modelos de regressão foram apropriados aos dados, tornando as análises de regressão válidas 

(p > 0,05). 

A seguir, são apresentadas as Tabelas referentes aos dados das análises de regressão 

múltipla conduzidas. Nestas Tabelas, estão presentes apenas os resultados que foram 

significativos nos modelos finais de cada análise, ou seja, aqueles modelos que explicaram 

melhor o grau de sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores.  
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Grupo de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia 

 

Foram realizadas, para o grupo de familiares cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia, quatro análises de regressão, para as seguintes categorias de variáveis: 1) 

características sociodemográficas dos familiares, 2) condições de vida dos familiares, 3) 

características sociodemográficas dos pacientes e 4) características clínicas dos pacientes. A 

Tabela 29 apresenta os resultados obtidos a partir das análises de regressão para o grau de 

sobrecarga subjetiva dos cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

 

Tabela 29 

Análises de Regressão Múltipla das características dos familiares e pacientes associadas à sobrecarga 

global subjetiva no grupo de familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia. 

Categorias Variáveis Beta Erro 

padrão 

t p  

Características 

sociodemográficas 

dos familiares 

Idade 0,95 0,00 10,39 0,00 R
2
=0,92 

F(4,46)=136,44 

(p=0,00) 

[DW=1,83] 

Escolaridade -0,13 0,28 -1,64 0,11 

Possui renda 0,10 0,29 2,14 0,03 

Parentesco entre 

familiar e paciente 

0,12 0,21 2,47 0,01 

Condições de vida 

dos familiares 

Número de filhos 0,42 0,07 5,49 0,00 R
2
=0,79 

F(3,47)=62,73 

(p=0,00) 

[DW=1,69] 

Outras 

preocupações 

0,23 0,35 3,19 0,00 

Tratamento para 

saúde 

0,48 0,30 6,49 0,00 

Características 

sociodemográficas 

dos pacientes 

Idade 0,68 0,00 12,64 0,00 R
2
=0,93 

F(3,47)=219,36 

(p=0,00) 

[DW=2,15] 

Sexo 0,27 0,19 4,97 0,00 

Possui renda 0,15 0,23 3,50 0,00 

Características 

clínicas dos 

pacientes 

Número de crises 

no último ano 

0,19 0,03 4,82 0,00  

R
2
=0,95 

F(4,46)=241,61 

(p=0,00) 

[DW=1,89] 

 

Duração do 

tratamento (em 

anos) 

-0,08 0,01 -1,50 0,14 

Número de 

comportamentos 

problemáticos 

0,12 0,03 1,97 0,05 

Presença de crise 

atual 

0,83 0,21 11,39 0,00 
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Características sociodemográficas dos familiares: segundo os critérios já definidos, as 

variáveis incluídas, pelo pesquisador, neste modelo de regressão foram: “Idade do familiar”, 

“Nível de escolaridade do familiar”, “O familiar possui renda”, “Tipo de ajuda recebida para 

cuidar do paciente”, “Ser proprietário da casa onde mora” e “Parentesco entre familiar e 

paciente”.  

A análise de regressão linear múltipla para esse conjunto de variáveis apresentou a 

seguinte reta de regressão: y = 0,95 idade do familiar - 0,13 ensino fundamental completo 

ou acima + 0,12 o familiar é irmão, filho, cônjuge ou outro grau de parentesco do 

paciente + 0,10 familiar não possui renda. O valor do R
2
 ajustado (0,92) indicou que essas 

quatro variáveis explicaram 92,00% da contribuição das variáveis relacionadas às 

características sociodemográficas dos familiares ao grau de sobrecarga subjetiva. Os 

resultados mostraram que os fatores preditores da sobrecarga subjetiva foram: em primeiro 

lugar, a idade (β = 0,95), em segundo lugar, o nível de escolaridade (β = -0,13); em seguida, o 

parentesco (β = 0,12) e a renda (β = 0,10). Esses dados indicam que a sobrecarga subjetiva 

dos cuidadores era maior quando eles eram mais velhos, tinham menor grau de escolaridade 

(fundamental incompleto e analfabeto), não eram pais do paciente (eram irmãos, cônjuges, 

filhos ou outro tipo de parentesco) e não possuíam renda. 

 

Condições de vida dos familiares: segundo os critérios já definidos, as variáveis 

incluídas, pelo pesquisador, neste modelo de regressão, foram: “Número de filhos do 

familiar”, “Outras preocupações na vida”, “Problemas de saúde”, “Tratamento para saúde” e 

“Visita de profissionais do PSF”. A análise de regressão linear múltipla para esse conjunto de 

variáveis apresentou a seguinte reta de regressão: y = 0,48 não faz tratamento para saúde + 

0,42 número de filhos + 0,23 tem outras preocupações na vida além da necessidade de 

cuidar do paciente. O valor do R
2
 ajustado (0,79) indicou que essas duas variáveis 

explicaram 79,00% da contribuição das variáveis relacionadas às condições de vida dos 

familiares ao grau de sobrecarga subjetiva. Os fatores preditores da sobrecarga subjetiva 

foram: em primeiro lugar, o tratamento para saúde (β = 0,48); em segundo lugar, o número de 

filhos (β = 0,42); e, em seguida, as preocupações na vida além de cuidar do paciente (β = 

0,23). Esses resultados indicam que a sobrecarga subjetiva dos familiares era maior quando o 

familiar não fazia tratamento para saúde, tinha mais filhos e tinha outras preocupações na 

vida. 
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Características sociodemográficas dos pacientes: as variáveis selecionadas para esta 

análise de regressão, conforme os critérios adotados foram: “Idade”, “Sexo” e “O paciente 

possuir renda”. A reta de regressão para as variáveis referentes às características 

sociodemográficas dos pacientes foi: y = 0,68 idade + 0,27 sexo masculino + 0,15 paciente 

não possui renda. O valor do R
2
 ajustado (0,93) indicou que essa variável explicou 93,00% 

da contribuição das variáveis relacionadas às características sociodemográficas associadas ao 

grau de sobrecarga subjetiva. Os resultados mostraram que os fatores preditores da sobrecarga 

subjetiva foram: em primeiro lugar, idade (β = 0,68), seguida do sexo (β = 0,27) e da renda (β 

= 0,15). Esses resultados indicam que a sobrecarga subjetiva dos familiares era maior quando 

o paciente era mais velho, era do sexo masculino e não possuía renda. 

 

Características clínicas dos pacientes: as variáveis relacionadas às características 

clínicas dos pacientes selecionadas segundo os critérios citados anteriormente foram: 

“Presença de crise atual”, “Número de comportamentos problemáticos”, “Presença de 

doenças físicas”, “Número de crises no último ano”, “Duração da doença” e “Duração do 

tratamento”.  

O modelo de regressão linear múltipla, a partir do método Stepwise, para as variáveis 

clínicas do paciente apresentou a seguinte reta de regressão: y = 0,83 crise atual + 0,19 

número de crises + 0,12 número de comportamentos problemáticos – 0,08 duração do 

tratamento. O valor do R
2
 ajustado (0,95) para esta análise mostrou que essas quatro 

variáveis independentes explicaram 95,00% da influência das variáveis clínicas do paciente 

para o grau de sobrecarga subjetiva dos familiares. Os resultados mostraram que os fatores 

preditores da sobrecarga subjetiva foram: em primeiro lugar, presença de crise (β=0,83), 

seguido pelo número de crises (β = 0,19), número de comportamentos problemáticos (β = 

0,12) e duração do tratamento (β = -0,08). Esses resultados indicaram que a sobrecarga 

subjetiva dos familiares era maior quando o paciente estava em crise, quando tinha mais 

crises, mais comportamentos problemáticos e menor duração do tratamento. 
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Grupo de familiares cuidadores de pacientes com depressão maior 

 

Para o grupo de familiares cuidadores de pacientes com depressão maior, foram 

realizadas quatro análises de regressão. Essas análises envolveram as seguintes categorias: 

características sociodemográficas dos familiares, condições de vida dos familiares, 

características sociodemográficas dos pacientes e características clínicas dos pacientes. A 

Tabela 30 apresenta as análises multivariadas para o grau de sobrecarga subjetiva dos 

cuidadores de pacientes com depressão maior. 

 

Tabela 30 

Análises de Regressão Múltipla das características dos familiares e pacientes associadas à sobrecarga 

global subjetiva no grupo de familiares cuidadores de pacientes com depressão maior. 

 

 

Categorias Variáveis Beta Erro padrão t p  

Características 

sociodemográficas 

dos familiares 

Sexo 0,70 0,24 9,49 0,00 R
2
=0,86 

F(3,47)=102,69 

(p=0,00) 

[DW=1,74] 

 

Possui renda 0,16 0,40 2,76 0,01 

Escolaridade 0,23 0,29 3,44 0,00 

Condições de vida 

dos familiares 

Número de pessoas 

que moram com o 

familiar 

0,68 0,06 9,61 0,00  

 

 

R
2
=0,92 

F(5,45)=114,18 

(p=0,00) 

[DW=1,47] 

Número de outros 

familiares que 

precisam de 

cuidados 

0,20 0,17 4,67 0,00 

Trabalho 0,09 0,25 1,58 0,12 

Outras 

preocupações 

0,11 0,31 2,45 0,02 

Lazer fora de casa 0,11 0,26 1,58 0,10 

Características 

sociodemográficas 

dos pacientes 

Escolaridade 0,27 0,51 2,61 0,01 R
2
=0,65 

F(4,46)=24,48 

(p=0,00) 

[DW=1,11] 

Atividade fora de 

casa 

0,30 0,54 2,53 0,01 

Tipo de residência 0,15 0,63 1,47 0,14 

Quarto individual 0,28 0,54 2,28 0,03 

Características 

clínicas dos 

pacientes 

Duração da doença 

(em anos) 

0,17 0,02 2,94 0,00  

R
2
=0,93 

F(4,46)=164,61 

(p=0,00) 

[DW=1,35] 

Quantidade de 

medicamentos 

0,41 0,07 5,91 0,00 

Presença de 

doenças físicas 

0,22 0,29 4,32 0,00 

Presença de 

comorbidades 

0,42 0,20 8,48 0,00 
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Características sociodemográficas dos familiares: as variáveis incluídas neste modelo, 

selecionadas segundo os critérios adotados foram: “Sexo do familiar”, “Nível de escolaridade 

do familiar” e “O familiar possui renda”. A análise de regressão linear múltipla para esse 

conjunto de variáveis apresentou a seguinte reta de regressão: y = 0,70 sexo + 0,23 nível de 

escolaridade + 0,16 não possui renda. O valor do R
2
 ajustado (0,86) indicou que essas 

variáveis explicaram 86,00% da influência das características sociodemográficas dos 

familiares sobre o grau de sobrecarga subjetiva. Os resultados mostraram que os fatores 

preditores da sobrecarga subjetiva foram: em primeiro lugar, o sexo (β = 0,70): em seguida, o 

nível de escolaridade (β = 0,23) e a renda (β = -0,16). Esses resultados indicam que a 

sobrecarga subjetiva dos familiares era maior quando o familiar era do sexo feminino, tinha 

um maior nível de escolaridade e não possuía renda. 

 

Condições de vida dos familiares: as variáveis incluídas na análise de regressão 

referentes às condições de vida dos familiares foram: “Existência de outras preocupações”, “O 

familiar trabalha atualmente”, “Existência de outro familiar doente”, “Número de pessoas que 

moram com o familiar” e “O familiar pratica atividades de lazer fora de casa”. A análise de 

regressão linear múltipla para esse conjunto de variáveis apresentou a seguinte reta de 

regressão: y = 0,68 número de pessoas que moram com o familiar + 0,20 número de 

outros familiares doentes + 0,11 outras preocupações na vida + 0,11 o familiar não 

pratica atividades de lazer fora de casa + 0,09 o familiar não trabalha atualmente. O 

valor do R
2
 ajustado (0,92) indicou que essas variáveis explicaram 92,00% da influência das 

condições de vida dos familiares sobre o grau de sobrecarga subjetiva. Os fatores preditores 

da sobrecarga subjetiva foram: em primeiro lugar, o número de pessoas que moram com o 

familiar (β = 0,68): em segundo lugar, o número de outros familiares doentes (β = 0,20): em 

seguida, preocupações na vida além de cuidar do paciente (β = 0,11), atividades de lazer fora 

de casa (β = 0,11) e trabalho (β = 0,09). Esses dados indicaram que a sobrecarga subjetiva era 

maior quando o familiar tinha mais pessoas morando com ele, mais pessoas doentes sobre seu 

cuidado, tinham outras preocupações na vida, não praticava atividades de lazer e não 

trabalhava.  
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Características sociodemográficas dos pacientes: as variáveis incluídas neste modelo 

foram: “Nível de escolaridade do paciente”, “O paciente praticar atividades fora de casa”, “O 

tipo de residência em que o paciente mora” e “O paciente possui quarto individual”. O 

modelo de regressão linear múltipla para as variáveis sociodemográficas do paciente 

apresentou a seguinte reta de regressão: y = 0,30 ausência de atividade fora de casa + 0,27 

fundamental completo ou superior + 0,28 ausência de quarto individual + 0,15 a 

residência não é própria.  O valor do R
2
 ajustado (0,65) para esta análise mostrou que essas 

duas variáveis independentes explicaram 65,00% da influência das variáveis 

sociodemográficas dos pacientes sobre o grau de sobrecarga subjetiva. Os fatores preditores 

da sobrecarga subjetiva foram: em primeiro lugar, a ausência de atividade fora de casa (β = 

0,30), em segundo lugar, o quarto individual (β = 0,28),  em seguida, o nível de escolaridade 

(β = 0,27); e o tipo de residência (β = 0,15). Esses resultados indicam que a sobrecarga 

subjetiva dos familiares cuidadores era maior quando o paciente não possuía atividade fora de 

casa, tinha maior nível de escolaridade, não tinha um quarto individual e não era proprietário 

da residência.  

 

Características clínicas do paciente: as variáveis incluídas neste modelo de regressão, 

pelo pesquisador, foram: “Duração da doença”, “Duração do tratamento”, “Presença de 

comorbidades”, “Presença de doenças físicas” e “Quantidade de medicamentos”. O modelo de 

regressão linear múltipla para as variáveis clínicas do paciente apresentou a seguinte reta de 

regressão: y = 0,42 presença de comorbidades + 0,41 quantidade de medicamentos + 0,22 

presença de doenças físicas + 0,17 duração da doença. O valor do R
2
 ajustado (0,93) para 

esta análise mostrou que essas duas variáveis independentes explicaram 93,00% da influência 

das variáveis clínicas sobre o grau de sobrecarga subjetiva. Os fatores preditores da 

sobrecarga subjetiva foram: em primeiro lugar, comorbidades (β = 0,42); em seguida, número 

de medicamentos (β = 0,41), doenças físicas (β = 0,22) e duração da doença (β = 0,17). Esses 

resultados indicam que a sobrecarga subjetiva dos familiares era maior quando os pacientes 

tinham comorbidades, tomavam maior quantidade de medicamentos, apresentavam doenças 

físicas e quando estavam doentes há mais tempo. 

A Tabela 31 apresenta, de forma resumida, os fatores preditores de sobrecarga 

subjetiva nos dois grupos de familiares cuidadores já descritos. Os resultados permitem 

destacar as diferenças e semelhanças encontradas nos fatores preditores da sobrecarga 
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subjetiva, nos dois grupos de familiares cuidadores, em termos das quatro categorias de 

variáveis avaliadas: características sociodemográficas dos pacientes e dos cuidadores, 

condições de vida dos cuidadores e características clínicas dos pacientes. No grupo de 

familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia, os fatores associados a um maior grau 

de sobrecarga subjetiva foram: idade e escolaridade do familiar e do paciente, o familiar e o 

paciente possuírem renda, parentesco com o paciente, o familiar fazer tratamento de saúde, 

número de filhos, preocupações na vida do familiar, sexo do paciente, presença de crise atual, 

número de crises, número de comportamentos problemáticos e duração do tratamento. No 

grupo de familiares cuidadores de pacientes com depressão maior, os fatores associados 

foram: nível de escolaridade do familiar e do paciente, sexo do familiar, o familiar não possuir 

renda, número de pessoas que moram com o cuidador, número de outras pessoas doentes, 

preocupações na vida, o paciente não possuir quarto individual na casa, ter comorbidades e 

doenças físicas, quantidade de medicamentos ingeridos pelo paciente, duração da doença, o 

paciente fazer atividade fora de casa e o tipo de residência onde mora. 

 

Tabela 31 

Fatores preditores da sobrecarga subjetiva dos dois grupos de familiares cuidadores, segundo o 

diagnóstico do paciente.  

 

 

 

Categorias 

Familiares cuidadores de 

pacientes com esquizofrenia 

Familiares cuidadores de 

pacientes com depressão maior 

 

Fatores preditores 

 

Fatores preditores 

Características 

sociodemográficas dos 

familiares 

Idade 

Nível de escolaridade 

Parentesco com o paciente 

Renda própria 

 

Sexo 

Nível de escolaridade 

Renda própria 

Condições de vida dos 

familiares 

Faz tratamento de saúde 

Número de filhos 

Preocupações na vida 

Número de pessoas que moram 

com o familiar 

Número de outras pessoas doentes 

Preocupações na vida 

Características 

sociodemográficas dos 

pacientes 

Idade  

Sexo 

Renda própria 

Atividade fora de casa 

Nível de escolaridade 

Quarto individual 

Tipo de residência 

Características clínicas 

dos pacientes 

Crise atual 

Número de crises 

Número de comportamentos 

problemáticos 

Duração do tratamento 

Presença de comorbidades 

Quantidade de medicamentos 

Presença de doenças físicas 

Duração da doença 
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DISCUSSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa permitiram identificar semelhanças e diferenças entre 

familiares cuidadores de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e familiares cuidadores 

de pacientes com diagnóstico de depressão maior, em relação ao grau de sobrecarga que 

apresentam devido ao papel de cuidadores. Ao comparar os resultados desta pesquisa com os 

de outros estudos, foi possível perceber que alguns desses resultados coincidem, o que 

permite consolidar o conhecimento a respeito da sobrecarga dos familiares. 

Contrariando a hipótese inicial e aos achados dos estudos internacionais de Möller-

Leimkühler (2005) e Jenkins e Schumacher (1999), a análise da comparação entre cuidadores 

de pacientes com esquizofrenia e cuidadores de pacientes com depressão maior, quanto ao 

grau de sobrecarga global, objetiva e subjetiva, mostrou que não houve diferença significativa 

entre os dois grupos. Portanto, as consequências negativas concretas e observáveis 

decorrentes do papel de cuidador e o incômodo subjetivo que os familiares sentiram por 

cuidar de um paciente psiquiátrico, assim como as preocupações com o paciente, em geral, 

atingiram igualmente os dois grupos de cuidadores. Esses resultados corroboram os dados da 

pesquisa de Hadrys et al. (2011), que não encontraram diferenças significativas de sobrecarga 

objetiva dos cuidadores em função do diagnóstico do paciente. A pesquisa de Wijngaarden et 

al. (2004) também não encontrou diferenças significativas entre os grupos de cuidadores em 

relação à sobrecarga objetiva. Entretanto, os resultados desse último estudo mostraram haver 

maior grau de sobrecarga subjetiva em cuidadores de pacientes com depressão maior, 

comparados aos familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia e aos cuidadores de 

pacientes com transtornos distímicos.  

Entretanto, nas análises mais detalhadas dos dados do presente estudo, por subescalas 

e por itens, foram observadas algumas diferenças entre os dois grupos de cuidadores. Os 

resultados das análises por subescalas mostraram que os familiares cuidadores de pacientes 

com esquizofrenia apresentaram maior grau de sobrecarga objetiva do que os cuidadores de 

pacientes com depressão maior em uma subescala ou dimensão específica: Assistência na 

Vida Cotidiana. Ao avaliar especificamente os itens dessa subescala, os resultados mostraram 

que os familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia estavam mais sobrecarregados 

em relação ao outro grupo de cuidadores em dois itens específicos: na frequência da 

assistência prestada aos pacientes na tomada de medicamentos e na administração do 
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dinheiro. Os cuidadores de pacientes com esquizofrenia ajudaram ou lembraram os pacientes 

mais vezes a tomar os remédios, tendo algumas vezes que dar o remédio pessoalmente ou até 

administrá-lo às escondidas.  

Entretanto, os familiares de pacientes com diagnóstico de depressão maior 

apresentaram maior sentimento de incômodo (sobrecarga subjetiva) em relação a quatro itens 

específicos da assistência cotidiana: no asseio corporal, nas compras de alimentos ou outros 

objetos, na administração do dinheiro e no acompanhamento em consultas médicas. Os 

resultados mostraram que houve maior sentimento de incômodo referente a essas dimensões 

em cuidadores de pacientes com depressão maior apesar de desempenharem menos 

frequentemente essas atividades.   

Com relação aos itens da subescala de supervisão dos comportamentos problemáticos 

dos pacientes, os resultados mostraram que os cuidadores de pacientes com depressão maior 

apresentaram maior sobrecarga objetiva em apenas um item específico, que se refere à 

frequência da supervisão dos comportamentos autoagressivos, os quais incluem: falar em 

morrer, falar em se matar, ameaçar ou tentativa de suicídio. Apesar de os familiares 

cuidadores relatarem maior frequência de supervisão desses comportamentos, na avaliação da 

sobrecarga subjetiva, percebeu-se que não houve diferença entre os dois grupos de 

cuidadores. 

Observou-se também uma diferença entre os grupos na dimensão da sobrecarga 

subjetiva referente ao peso financeiro que o familiar sente ao cuidar do paciente psiquiátrico. 

O sentimento de peso financeiro que o paciente ocasionou ao familiar cuidador, no último 

ano, foi significativamente superior em familiares cuidadores de pacientes com esquizofrenia, 

corroborando os achados de Hadrys et al. (2011) e de Wijngaarden et al. (2004). 

Na subescala que avalia o impacto na rotina diária do familiar, os resultados do 

presente estudo mostraram que não houve diferença significativa entre familiares cuidadores 

de pacientes com diagnósticos de esquizofrenia e de depressão maior quanto aos itens 

analisados. Esses resultados estão em consonância com os resultados de Hadrys et al. (2011), 

em que o fato de cuidar de paciente não interferia nas atividades e capacidade de lidar com os 

problemas pessoais do familiar cuidador.   

Na subescala de preocupação com o futuro do paciente, a sobrecarga foi 

significativamente maior no grupo de cuidadores de pacientes com depressão maior no 

aspecto relacionado à vida social. Esse resultado talvez se explique pelo fato de a maioria dos 
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pacientes com depressão, no presente estudo, ficarem em casa o dia todo e não possuírem 

renda mensal, sendo financeiramente dependentes da família.  

Quanto aos resultados da análise intragrupo, na qual se compararam as subescalas de 

sobrecarga para investigar qual dimensão da sobrecarga era mais elevada para cada grupo, os 

mesmos resultados foram observados nos dois grupos de cuidadores. Em ambos os grupos, 

observou-se a mesma tendência de maior sobrecarga objetiva na subescala referente à 

assistência ao paciente na vida cotidiana comparativamente às demais subescalas ou 

dimensões. Em outras palavras, as tarefas de assistência cotidiana foram mais frequentes dos 

que as demais. Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos de Batista (2012), 

Albuquerque et al. (2007), Albuquerque (2010) e Barroso et al. (2007), segundo os quais a 

necessidade de realização das tarefas para auxiliar o paciente também foi apontada como o 

aspecto que gerou maior grau de sobrecarga objetiva nos familiares do que as demais 

dimensões.  Com relação à sobrecarga subjetiva, os resultados da comparação das subescalas 

também foram semelhantes entre os dois grupos analisados. Para ambos os grupos de 

familiares cuidadores, supervisionar os comportamentos problemáticos dos pacientes gerava 

maior grau de incômodo do que as demais tarefas de cuidar. Esses resultados foram similares 

aos dados das pesquisas de Batista (2012), Albuquerque, Bandeira, e Calzavara (2007), 

Albuquerque (2010) e Barroso et al. (2007), nas quais os familiares se sentiram mais 

incomodados por supervisionar os comportamentos problemáticos dos pacientes do que em 

realizar outras tarefas de cuidar.  

Quanto aos fatores associados ao grau de sobrecarga subjetiva, avaliados pela análise 

de regressão linear, os resultados indicaram algumas diferenças entre os dois grupos de 

cuidadores. No grupo de cuidadores de pacientes com esquizofrenia, as variáveis referentes às 

características sociodemográficas dos familiares que se constituíram como boas preditoras do 

grau de sobrecarga subjetiva foram: “Idade do familiar”, “Nível de escolaridade do familiar”, 

“O familiar possui renda”, “Tipo de ajuda recebida para cuidar do paciente”, “Ser proprietário 

da casa onde mora e “Parentesco entre familiar e paciente”. Bandeira e Barroso (2005), em 

sua revisão, observaram resultados de estudos nos quais a pouca escolaridade dos familiares e 

a idade do familiar estiveram relacionados a um maior grau de sobrecarga. Segundo Martinez 

et al. (2000), os cuidadores mais velhos apresentam mais limitações ao prestar cuidados aos 

pacientes. No entanto, mesmo quando o número de tarefas adicionais diminui devido à 

incapacidade dos cuidadores, a preocupação com o paciente aumenta e, consequentemente, a 
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sobrecarga global desses cuidadores aumenta também. Com relação ao parentesco entre o 

familiar e o paciente, o presente estudo indicou maior sobrecarga subjetiva em irmãos, 

cônjuges e filhos. Entretanto, esses dados contrariaram os resultados da pesquisa de Martínez 

et al. (2000), em que a sobrecarga referente à assistência na vida cotidiana foi maior para pais 

e cônjuges do que para irmãos cuidadores. Essa contradição possivelmente é explicada pelo 

fato de se tratar de uma pesquisa realizada em um centro de saúde mental espanhol. Portanto, 

se trata de um tipo diferente de população-alvo. Na presente pesquisa, irmãos, cônjuges, filhos 

e outros familiares desempenhavam o papel de cuidador devido à ausência dos pais ou pela 

impossibilidade destes em desempenhar essa tarefa. Segundo Tessler e Gamache (2000), a 

distribuição dos cuidados pelos membros da famílias espelha o típico padrão de obrigação 

segundo o parentesco, sendo os pais e os cônjuges os mais envolvidos nessa tarefa em relação 

aos demais familiares. Os autores destacaram que os irmãos não gostam de cuidar, 

presumivelmente porque isso interfere na sua própria trajetória de vida, já que eles passam a 

ter obrigações que normalmente não estão associadas com o papel de um irmão, e, sim, dos 

pais. Os resultados desse estudo indicaram que a sobrecarga subjetiva dos cuidadores era 

maior quando os familiares não possuíam renda. Quando o familiar não possui renda, pode ser 

que a percepção do peso financeiro advindo dos gastos com o paciente seja maior. Os 

resultados de Severo et al. (2007) indicaram que 18% dos familiares consideravam a falta de 

dinheiro um dos principais obstáculos para cuidar dos pacientes. O baixo nível 

socioeconômico da maioria dos familiares entrevistados pode acarretar um peso excessivo 

para os demais familiares, gerando um incômodo no familiar cuidador e contribuindo para 

que se sintam sobrecarregados. 

Quanto à análise referente às condições de vida dos familiares cuidadores de pacientes 

com esquizofrenia, as variáveis que se constituíram como boas preditoras do grau de 

sobrecarga subjetiva foram: “Número de filhos do familiar”, “Outras preocupações na vida”, 

“Problemas de saúde” e “Tratamento para saúde”. No presente estudo, o fato de o familiar 

apresentar alguma doença física decorrente do papel de cuidador contribuiu para elevar o grau 

de sobrecarga subjetiva no grupo de cuidadores de pacientes com esquizofrenia. Esse 

resultado está em consonância com os resultados da pesquisa de Garrido e Menezes (2004), 

que mostrou uma relação entre o familiar cuidador apresentar problemas de saúde física e um 

maior grau de sobrecarga subjetiva. Barroso et al. (2009) e Batista (2012) também 

encontraram resultados semelhantes, pois, em seus estudos, os familiares que necessitavam 
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fazer tratamento para problemas de saúde apresentavam maiores níveis de sobrecarga 

subjetiva. Quanto ao número de filhos do familiar cuidador, um maior número de filhos 

contribuiu, no presente trabalho, para elevar a sobrecarga subjetiva dos familiares no grupo de 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia. Ter mais filhos pode significar ter mais 

preocupações, além de cuidar do paciente, o que, possivelmente, aumentaria o grau de 

sobrecarga subjetiva.  Na pesquisa de Barroso et al. (2009), o fato do familiar possuir filhos 

foi um dos fatores que mais contribuiu para elevar o grau de sobrecarga subjetiva. O familiar 

ter outras preocupações na vida, além de cuidar do paciente também esteve relacionado a um 

maior grau de sobrecarga nesse grupo.  

Quanto à análise referente às características sociodemográficas dos pacientes, no 

grupo de cuidadores de pacientes com esquizofrenia, os resultados mostraram que os fatores 

preditores da sobrecarga subjetiva foram: “Idade”, “Sexo” e “O paciente possuir renda”. Nas 

pesquisas revisadas por Awad e Voruganti (2008), o gênero do paciente também esteve 

relacionado à sobrecarga do familiar. Os familiares cuidadores relataram altos níveis de 

desconforto emocional quando o paciente era do sexo masculino, corroborando os resultados 

do presente estudo. Os resultados sobre a renda do paciente, no presente trabalho, 

corroboraram os resultados da literatura da área. Barroso et al. (2009) e Martínez et al. (2000) 

já haviam observado que os familiares se preocupam com a sobrevivência financeira dos 

pacientes quando eles não possuem independência financeira. Esses resultados indicam que a 

sobrecarga subjetiva dos familiares era maior quando o paciente era mais velho.  

Quanto às características clínicas do paciente, as variáveis que se apresentaram como 

boas preditoras do grau de sobrecarga subjetiva, no grupo de familiares cuidadores de 

pacientes com esquizofrenia, foram: “Presença de crise atual”, “Número de comportamentos 

problemáticos”, “Número de crises no último ano” e “Duração do tratamento”. Um maior 

número de crises, o paciente estar em crise, um maior número de comportamentos 

problemáticos e uma duração menor de tratamento contribuíram para elevar o grau de 

sobrecarga subjetiva dos familiares nesse grupo. Nas pesquisas de Wijngaarden et al. (2004), 

Möller-Leimkühler (2005) e Barroso et al. (2009), os resultados também mostraram que 

quanto maior era o número de comportamentos problemáticos apresentados pelos pacientes, 

maior era o grau de sobrecarga subjetiva relatada pelos familiares cuidadores. Esses autores 

encontraram que a presença de crise atual, o número de crises e a duração do tratamento 

estavam significativamente relacionados à sobrecarga do familiar. 
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Com relação às análises multivariadas realizadas para o grupo de familiares 

cuidadores de pacientes com depressão maior, os resultados mostraram três variáveis 

sociodemográficas relacionadas ao grau de sobrecarga subjetiva. Essas variáveis foram: sexo, 

nível de escolaridade e indicação de que o familiar não possui renda. O familiar não possuir 

renda constituiu-se em preditor para um maior grau de sobrecarga subjetiva nesse grupo de 

cuidadores. Segundo Tessler e Gamache (2000), a forma como os membros da família 

percebem a necessidade de ajudar com os afazeres domésticos pode estar relacionada com os 

papéis divididos por gênero, sendo que os familiares do sexo feminino desempenham mais os 

afazeres domésticos e, por isso, podem apresentar-se mais sobrecarregados que os homens, 

corroborando os achados do presente estudo. Fazer essas atividades tende a ser pensado como 

um trabalho das mulheres. Os resultados deste estudo indicaram que a sobrecarga subjetiva 

dos familiares era maior quando o familiar tinha um maior nível de escolaridade, 

corroborando os achados de Bulger et al (1993), nos quais a escolarização e a sobrecarga se 

correlacionaram positivamente. Neste estudo, as pessoas com maior escolaridade foram as 

que apresentaram maiores graus de sobrecarga. Na revisão de Bandeira e Barroso (2005), foi 

indicado que a pouca escolaridade dos pacientes e familiares estiveram relacionados a um 

maior grau de sobrecarga. 

No grupo dos familiares cuidadores de pacientes com depressão maior, as variáveis 

referentes às condições de vida que constituíram fatores preditores de maior sobrecarga 

subjetiva foram: “Número de pessoas que moram com o familiar”, “Número de outros 

familiares doentes”, “Presença de outras preocupações na vida”, “O familiar não praticar 

atividades de lazer fora de casa” e “O familiar não trabalhar”. Hasui et al. (2002) encontraram 

também que quando os familiares tinham mais pessoas doentes sob seu cuidado e tinham 

outras preocupações na vida, apresentavam um maior grau de sobrecarga subjetiva. Os 

familiares que não praticavam atividades de lazer também apresentaram um maior grau de 

sobrecarga subjetiva no estudo de Hasui et al. (2002). Os estudos de Martínez et al. (2000), 

Möller-Leimkühler (2005) e Barroso et al. (2007) constataram que as restrições do lazer e de 

atividades sociais são as principais alterações permanentes na vida dos cuidadores e que essas 

restrições geram elevada sobrecarga nesses familiares. De acordo com Tessler e Gamache 

(2000), quando o familiar não pode trabalhar, devido à sua tarefa de cuidar, pode acarretar 

consequências financeiras, com o aumento das despesas relativas aos cuidados médicos e a 

medicação, podendo ser um modulador da sobrecarga. Essa pode ser uma possível explicação 
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para o achado do presente estudo de que os familiares que não trabalhavam estavam mais 

sobrecarregados. Quanto ao número de pessoas que moram com o familiar cuidador, um 

maior número de pessoas contribuiu para elevar a sobrecarga subjetiva dos familiares nesse 

grupo. Morar com mais pessoas pode significar ter mais tarefas, o que, possivelmente, 

aumentaria o grau de sobrecarga subjetiva. 

As variáveis sociodemográficas dos pacientes que se constituíram em boas preditoras 

para maior grau de sobrecarga subjetiva, no grupo de cuidadores de pacientes com depressão 

maior, foram: “Ausência de atividade fora de casa”, “Nível de escolaridade”, “Ausência de 

quarto individual” e “A residência não ser própria”. Nesse grupo, o paciente não possuir um 

quarto individual foi um fator preditor para um maior grau de sobrecarga subjetiva. Segundo 

Barroso et al. (2007), o fato de o paciente não possuir um quarto só para ele pode acarretar 

aumento no grau de sobrecarga, pois o paciente pode incomodar mais os familiares, 

diminuindo a privacidade das outras pessoas que moram na mesma casa. Além disso, os 

comportamentos perturbadores do paciente durante a noite afetam mais as outras pessoas em 

casa quando o paciente não possui um quarto só para ele. O fato de o paciente exercer uma 

atividade fora de casa pode reduzir a quantidade de tempo gasto pelas cuidadoras no cuidado 

ao paciente, diminuindo a sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores. Os resultados do 

presente estudo também estão em concordância com o estudo de Martinez et al. (2000), no 

qual a sobrecarga na assistência na vida cotidiana foi maior quando os pacientes não possuíam 

ocupação.  

Segundo Tessler e Gamache (2000), quando os pacientes são incapazes de controlar o 

dinheiro de maneira que assegure sua sobrevivência, considerando que contas básicas, como o 

aluguel sejam pagas, os familiares cuidadores apresentam um maior grau de sobrecarga. O 

paciente não ajudar nas despesas e o familiar ter que despender dinheiro para pagar o aluguel 

talvez sejam, portanto, possíveis explicações para um maior grau de sobrecarga em familiares 

cuidadores de pacientes com depressão maior que não possuem casa própria. Os resultados do 

presente estudo indicaram que a sobrecarga subjetiva dos familiares cuidadores era maior 

quando o paciente tinha um maior nível de escolaridade. Tal resultado não corrobora os dados 

da pesquisa de Bandeira e Barroso (2005), que mostraram, ao contrário, que a pouca 

escolaridade dos pacientes esteve relacionada a um maior grau de sobrecarga dos familiares 

cuidadores. Essa discordância talvez se explique por diferenças nas amostras desses dois 

estudos, como relação a amplitude das variações da variável escolaridade.  



 

121 

 

As variáveis clínicas dos pacientes que se constituíram em preditoras para maior grau 

de sobrecarga subjetiva, no grupo de cuidadores de pacientes com depressão maior, foram: 

“Duração da doença”, “Presença de comorbidades”, “Presença de doenças físicas” e 

“Quantidade de medicamentos”. A presença de doenças físicas do paciente foi uma forte 

preditora para um maior grau de sobrecarga subjetiva dos cuidadores de pacientes com 

depressão maior. Na pesquisa de Garrido e Menezes (2004) e Batista (2012), os resultados 

mostraram que uma pior saúde física dos pacientes esteve relacionada a um maior grau de 

sobrecarga subjetiva. Um maior número de medicamentos tomados pelo paciente foi um bom 

preditor para um maior grau de sobrecarga subjetiva, o que corrobora os resultados das 

pesquisas de Barroso et al. (2007), Jenkins e Schumacher (1999) e Batista (2012). A presença 

de comorbidades e a quantidade de medicamentos prescritos podem estar relacionadas a um 

maior grau de sobrecarga subjetiva possivelmente pelo fato de representar um aumento na 

gravidade do quadro clínico do paciente. A gravidade do quadro clínico do paciente esteve 

relacionada a um maior grau de sobrecarga subjetiva em pesquisas realizadas por Maurin e 

Boyd (1990), Loukissa (1995), Rose (1996), Bandeira e Barroso (2005) e Awad e Vorungati 

(2008). Segundo Martínez et al. (2000), Bandeira e Barroso (2005), Hasui et al. (2002) e 

Hadrys et al. (2011), a duração da enfermidade afeta a sobrecarga a sobrecarga sentida pelo 

familiar cuidador. Os achados de Dias (2011) corroboraram os achados do presente estudo, 

em que os cuidadores de pacientes com maior duração da doença sentiam-se mais 

sobrecarregados.  

O presente estudo apresenta algumas limitações. Trata-se de um estudo de comparação 

de dois grupos naturais. Nesse tipo de delineamento, os grupos podem não ser equivalentes 

com relação a algumas variáveis sociodemográficas e clínicas interferentes (Selltiz et al., 

1976). A não-equivalência dos grupos consiste no viés seleção, que pode afetar a 

interpretação dos resultados. Para investigar melhor essa limitação, foram realizadas análises 

estatísticas, visando identificar quais variáveis poderiam estar introduzindo esse tipo de viés. 

Os resultados do presente estudo mostraram que os grupos comparados não diferiam entre si 

com relação às variáveis sociodemográficas e de condições de vida dos familiares, que 

poderiam potencialmente interferir no grau de sobrecarga dos cuidadores. Com a verificação 

da equivalência dos grupos quanto a essas variáveis, pode-se afirmar, com maior grau de 

confiabilidade, que as diferenças observadas no grau de sobrecarga, objetiva e subjetiva, dos 

cuidadores, global e por subescalas, dos grupos comparados neste trabalho, não se devem a 
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essas variáveis interferentes, estando mais provavelmente relacionadas com o diagnóstico do 

paciente, variável independente estudada. Em relação às variáveis sociodemográficas e 

clínicas dos pacientes, os dois grupos foram equivalentes em relação a seis variáveis: idade do 

paciente, presença de doenças físicas, presença de crise atual, número de crises no último ano, 

número total de internações do paciente e o fato do paciente realizar atividade fora de casa. 

Portanto, essas variáveis não poderiam interferir com a interpretação dos resultados da 

sobrecarga no presente trabalho. Por outro lado, os grupos não foram equivalentes em relação 

a sexo, presença de comorbidades, tipo de tratamento, número de medicamentos prescritos, 

aceitação e capacidade do paciente de tomar os medicamentos sozinho, número de 

comportamentos problemáticos e o paciente possuir um quarto individual. Então, essas 

variáveis podem estar relacionadas com os resultados obtidos referentes ao grau de sobrecarga 

dos dois grupos de cuidadores. Em outras palavras, essas variáveis podem talvez explicar as 

diferenças de grau de sobrecarga dos dois grupos de cuidadores.   

Outra limitação é que, pelo fato de o presente estudo ser de corte transversal, não foi 

possível acompanhar a evolução do grau de sobrecarga dos familiares, em momentos distintos 

do tempo, ao longo do tratamento. Pesquisas longitudinais com essa mesma temática 

poderiam apontar variações nas dimensões e no grau de sobrecarga dos familiares, oferecendo 

novas informações sobre os efeitos do tratamento realizado com os pacientes nos serviços de 

saúde mental. 

A confiabilidade dos diagnósticos não é uma limitação do estudo, pois foi avaliada, 

procedendo-se a uma confirmação dos diagnósticos por um segundo psiquiatra independente, 

para 20% de pacientes da amostra selecionados aleatoriamente. Além disso, a amostra 

estudada aqui foi representativa da população total, tendo em vista que foi selecionada 

aleatoriamente, permitindo, assim, a generalização dos resultados. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa possibilitou obter maior conhecimento sobre a sobrecarga sentida pelos 

familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. Observou-se que o transtorno psiquiátrico 

atinge não só o paciente, mas também o familiar que atua como seu cuidador, frente às 

exigências e às dificuldades resultantes desse papel.   

Algumas semelhanças foram observadas no grau de sobrecarga, por domínios, 

apresentada pelos dois grupos de cuidadores avaliados. Ambos os grupos apresentaram níveis 

comparáveis de sobrecarga em quase todas as dimensões, exceto a de tarefas cotidianas, 

descrita mais adiante. Além disso, independentemente do diagnóstico do paciente, a 

assistência prestada na vida cotidiana foi a dimensão que causou maior sobrecarga objetiva 

nos familiares, comparativamente às demais dimensões. Outra semelhança refere-se ao fato de 

que, em ambos os grupos, observou-se uma tendência de maior sentimento de incômodo 

(sobrecarga subjetiva) para a supervisão dos comportamentos problemáticos dos pacientes do 

que para as outras dimensões. Além disso, em ambos os grupos, a sobrecarga subjetiva foi 

maior quando o familiar não possuía renda própria e quando tinha outras preocupações na 

vida, além da necessidade de cuidar do paciente. Esses resultados indicam a necessidade de 

oferecer aos familiares: mais apoio, informações acerca dos transtornos psiquiátricos e 

orientações sobre as estratégias mais adequadas para lidar com os comportamentos 

problemáticos dos pacientes, podendo contribuir com a redução da sobrecarga no familiar. É 

importante, também, que os serviços de saúde mental e os Programas de Saúde da Família 

orientem e ajudem esses familiares na obtenção de recursos financeiros que os auxiliem no 

sustento do paciente psiquiátrico. 

Esta pesquisa contribuiu para um melhor entendimento da sobrecarga de familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos, na medida em que constatou a existência de algumas 

diferenças entre os grupos analisados, em itens específicos da sobrecarga avaliada. Os 

cuidadores de pacientes com esquizofrenia foram mais afetados do que o outro grupo de 

cuidadores, no que se refere à frequência das tarefas de assistência aos pacientes na vida 

cotidiana, particularmente para auxiliá-los na tomada de medicamento e na administração do 

dinheiro. Apresentaram, ainda, maior sentimento de incômodo na tarefa de ajudá-los no 

transporte e maior sentimento de peso financeiro. A recusa do paciente com esquizofrenia em 

aceitar a medicação provoca sobrecarga do familiar, uma vez que ele não sabe como lidar 
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com esse problema, que resulta em piora do quadro clínico do paciente. Por outro lado, os 

cuidadores de pacientes com depressão apresentaram maior sentimento de incômodo do que o 

outro grupo nas tarefas cotidianas de ajudar o paciente no asseio corporal, fazer compras, 

administrar o dinheiro e acompanhá-lo nas consultas médicas. Apresentaram também maior 

preocupação com a vida social dos pacientes do que os cuidadores de pacientes com 

esquizofrenia. O paciente deprimido exige muito do familiar cuidador do ponto de vista 

emocional, sugando a sua energia. Os cuidadores de pacientes com depressão maior 

apresentaram frequência mais elevada de supervisão de comportamentos autoagressivos, tais 

como falar em morrer ou se matar, ameaçar ou tentar se matar. O familiar espera uma resposta 

dos serviços em relação a este problema, pois ele não sabe se o paciente deprimido realmente 

vai suicidar e não sabe como lidar com essa situação. É importante que o serviço ofereça 

suporte a esse familiar, esclarecendo o que pode ser feito.  

Neste estudo, os fatores associados a um maior grau de sobrecarga subjetiva, 

identificados na análise multivariada, variaram entre os dois grupos. No grupo de cuidadores 

de pacientes com esquizofrenia, as variáveis dos familiares preditoras de maior grau de 

sobrecarga subjetiva foram: o familiar ser mais velho, possuir um menor nível de 

escolaridade, ter um parentesco com o paciente que não seja pai e mãe, não possuir renda 

própria, não fazer tratamento de saúde, ter um maior número de filhos, ter outras 

preocupações na vida. As variáveis do paciente que contribuíram para um maior grau de 

sobrecarga subjetiva do familiar foram: o paciente ser mais velho, do gênero masculino, não 

possuir renda própria, estar em crise, ter apresentado maior número de crises no ano anterior, 

uma menor duração do tratamento e apresentar um maior número de comportamentos 

problemáticos. No grupo de familiares cuidadores de pacientes com depressão maior, as 

variáveis dos familiares preditoras de maior grau de sobrecarga subjetiva foram: o familiar ser 

do gênero feminino, apresentar um maior nível de escolaridade, não possuir renda própria, ter 

mais pessoas morando na casa, cuidar de um maior número de outras pessoas doentes, ter 

outras preocupações na vida, não ter atividade de lazer e não trabalhar. As variáveis dos 

pacientes preditoras de maior grau de sobrecarga subjetiva dos familiares foram: o paciente 

não possuir atividades fora de casa, possuir um maior nível de escolaridade, não ter um quarto 

individual, não ser o proprietário da casa, apresentar comorbidades e doenças físicas, tomar 

uma maior quantidade de medicamentos e ter uma maior duração da doença. Esses resultados 
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apontam para características pessoais e condições de vida dos familiares cuidadores que 

contribuem para aumentar a sobrecarga, diferencialmente para cada grupo. 

 Os resultados do presente estudo apontaram para diferenças que caracterizam como os 

familiares dos dois grupos reagem ao papel de cuidador e as dificuldades diferenciadas que 

apresentam no enfrentamento dessa situação. O reconhecimento dessas diferenças permite 

identificar, mais detalhadamente, as necessidades específicas dos cuidadores em função do 

diagnóstico do paciente, podendo, assim, direcionar o trabalho dos profissionais dos serviços 

de saúde mental. Estes serviços devem focalizar questões referentes a estratégias de 

enfrentamento dos familiares e formas de lidar com o paciente, tanto no período inicial da 

doença ou nos momentos de crise, quanto nas manifestações diárias do transtorno. É muito 

importante incentivar a participação da família nesse processo, pois esta é a principal aliada 

no tratamento e na reinserção social do paciente.   

 Estudos futuros devem aprofundar o conhecimento sobre a relação existente entre o 

diagnóstico do paciente e a sobrecarga dos familiares. Há uma necessidade de 

desenvolvimento de pesquisas longitudinais que possibilitem investigar variações na 

sobrecarga dos familiares entre vários diagnósticos, abordando casos mais leves e casos mais 

graves, com o passar do tempo. Estudos desse tipo possibilitariam identificar as etapas pelas 

quais os familiares passam no enfrentamento do papel de cuidadores e como essa evolução 

pode diferir ou não em função do diagnóstico do paciente. 
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ANEXO IV 

 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DA FAMÍLIA  

 

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 conseqüências ? 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 conseqüências ? 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 

conseqüências ? Foram quantas vezes?  

_____1______   _____2______   _____3_____   ____4_____   ____5_____  

 Nenhuma vez     menos que uma    1 ou 2 vezes   de 3 a 6 vezes Todos os  

(PASSE P/ B5a.)   vez p/ semana     p/ semana       p/semana        dias ?  

 

B4b. Quanto 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 ?  

 

 



 

155 

 

B6a. Nos últimos 30 dias, quantas vezes você tentou evitar ou impedir que  (Nome) bebesse 

demais (bebidas alcoólicas) ou teve que lidar com as conseqüências  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 conseqüências 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). 

e- Moradia (aluguel , prestação da casa) ?..................................... 1     2 $-------------------------  
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(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 

freqüência?  

Sempre ou quase sempre                                            5  

Freqüentemente                                                          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? 

 

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?  
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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 

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 ?  

 

D2. A doença de (Nome) provocou mudanças mais ou menos permanentes na sua rotina 

diária, no seu trabalho ou na sua vida social? Sim (  ) Não (  ).  

_____1______  _____2______  ____3______  ____4_____  

Nem um pouco    muito pouco     um pouco       muito ?  

 

D3. Por causa da doença de (Nome):  

 

(Nota ao entrevistador: Você pode circular mais de uma resposta)  
                                                                                                                       Sim Não  

a- Você teve que trabalhar menos ou abandonar o seu emprego                      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    freqüentemente   sempre ou sempre?                                                        

 

E2. Você fica preocupado (a) com o tipo de ajuda e tratamento médico que (Nome) está 

recebendo? (ex. com receio de que ele (a) não esteja sendo bem atendido (a), de que não 

esteja recebendo um bom tratamento para a doença dele(a), etc.?)  

_____1_____  ____2_____  ____3_____  ___4____  ___5____  

  nunca         raramente    às vezes freqüentemente sempre ou quase sempre? 
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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   freqüentemente  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   freqüentemente  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   freqüentemente  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   freqüentemente  sempre ou quase sempre? 

                                                                                                

 

 

E7. Você fica preocupado(a) com o futuro de (Nome)?  

_____1_____  ____2_____  ____3_____  ___4____  ___5____  

       nunca      raramente  às vezes   freqüentemente  sempre ou quase sempre?   
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ANEXO V 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

PARTE A -  DADOS SOBRE O PACIENTE    

 

Entrevistador: ___________________________________            

Data da Entrevista: ___/___/_____  

Instituição:_______________________________              

Local entrevista: _______________ 

Nome do respondente:________________________________________________________ 

 

 

A.DADOS DO PRONTUÁRIO 

 

Número do prontuário: ____________________ Instituição: 

______________________________ 

Nome completo do 

paciente:__________________________________________________________ 

Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino          Idade: _____ anos       Data de 

Nascimento:..../....../...... 

Diagnóstico (nome e número do CID 10): ______________________________________  

Co-morbidades: ___________________________________________________________ 

 

  

       B) DADOS FORNECIDOS PELO RESPONDENTE: 

 

1. Qual é o seu parentesco com (Nome)? 

(  ) 1. mãe/pai      (  ) 2. irmão(ã)      (  ) 3. cônjuge      

 (  ) 4. filho(a)      (  ) 5. outra________________ 

 

2. Com quem (Nome) mora?  

(  ) 1. família de origem (pai, mãe, irmãos)          

(  ) 2. família secundária (cônjuge, filho  

(  ) 3. lar protegido       

(  ) 4. sozinho       

(  ) 5.outros:___________________________ 

 

3.. Marcar se o paciente mora com o entrevistando:    

(  ) 1. sim (  ) 2. Não 

 

4. Quantas pessoas moram na casa de (Nome)?     

Número: ______       

Quem?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________       
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5. Há crianças morando na mesma casa?   

(  ) 1. sim (  ) 2. não 

     Se sim:  N. de crianças: _____  Idade das crianças: ______  Sexo das crianças: ______ 

 

6. Marcar a freqüência de contato do entrevistando com (Nome). 

   (   ) 1. diariamente         (   ) outra freqüência.   Qual? _________vezes por semana 

 

7. Com que idade  (Nome) ficou doente?  ______ anos 

 

8. Há quantos anos ele está doente? ______ anos. 

 

9. Há quanto tempo (Nome) faz tratamento psiquiátrico? _________________________ anos 

 

10a. Quantas crises (Nome) teve no último ano? ________ 

 

10b. (Nome) já ficou internado em hospital psiquiátrico?   (  ) 1. sim (  ) 2. não 

       

Se não, passar para a questão 15 

Se sim:   

11. Quantas vezes (Nome) foi internado?____________________________________ 

 

      12.  Somando todas as internações que ele teve, dá um total de quantos anos?  _____ anos. 

      

13. Quando foi a última vez que ele ficou internado? ____________________________ 

 

14. Duração da última internação:_______________________________________________ 

 

15.  Qual  tratamento psiquiátrico (Nome) está fazendo no momento? 

(  ) 1. CERSAM (  ) 2. CAPS :________ (n.vezes)  (  ) 3. NAPS  

(  ) 4. internação hospitalar       (  ) 5. atendimento em posto de saúde 

(  ) 6. acompanhamento ambulatorial (méd+consultas)  

(  ) 7. sem visitar o médico, mas com uso de  medicamentos 

(  ) 8. consultas periódicas, mas sem uso de medicamentos 

(  ) 9. acompanhamento em casa        (  ) outro: _________________________ 

 

16. Você está satisfeito com este tratamento?       (  ) 1. sim (  ) 2. não 

 

17. Atualmente (Nome) está em crise?    (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

 

18. Quantos remédios o médico receitou para  (Nome)? _______  

Quais?_______________________ 

Freqüência p/ tomar:     (  ) 1. diária         (  ) 2. semanal          (  ) 3. mensal 

Quantas vezes ao dia?: _________________________________________________ 

    

19. (Nome) toma o remédio sozinho, sem precisar ser lembrado?       (  ) 1. sim (  ) 2. não 

      Se não,  Quem dá o remédio?__________________      

 Dá o remédio escondido? (  ) sim   (  ) não 

      Ele aceita tomar ?   (  ) 1. sim (  ) 2. não (   ) 3. às vezes; Obs.: ________________ 
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20. Além desta doença psiquiátrica, (Nome) tem outras doenças físicas?   

          (  ) 1. sim (  ) 2. não Se sim: Quais são?_____________________________ 

 

21. Quais são os  comportamentos de (Nome) que lhe incomodam mais? 

 

Nota ao entrevistador: Espere o familiar falar espontaneamente. Depois, verifique as 

opções abaixo. 

 

(  ) agressividade física  (  ) problema de sexualidade  (  ) quebra objetos 

(  ) ameaças, agressão verbal     (  ) pede atenção demais  (  ) foge p/ rua              

(  ) agitação                          (  ) recusar o remédio   (  ) tira a roupa  

(  )  crises de nervo           (  ) drogas                                     (  )  bebidas                                     

(  ) pede comida na rua                      (  )  falta de  higiene                 (  ) falar sozinho                           

(  ) fumar demais      

  outros: _________________________ ; _______________________________ 

 

22. Até que série (Nome) estudou ? Ultima série cursada:  ____________________________ 

       

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) tem alguma renda própria (ele(a) recebe algum dinheiro?)? (  ) 1. sim (  ) 2. 

não 

      Se sim:   Quanto ele ganha? 

R$_____________________________________________________ 

 

25. De onde (Nome) obtém essa renda (de onde ele(a) recebe o dinheiro?)? 

_________________________ 

 

26.  (Nome) está trabalhando?     (  ) 1. sim (  ) 2. não 

      Se  sim, qual é seu trabalho atual? 

__________________________________________________ 

 

27. (Nome) faz alguma coisa  fora de casa?  (  ) 1. sim (  ) 2. não

 Quais?________________               

Quanto tempo ele passa fora de casa?_______   

Atividade:_______________________________ 

 

28. (Nome) faz alguma coisa dentro de casa? (  ) 1. sim     (  ) 2. não

 Quais?_________________ 

 

29. Tipo de residência em que  mora: (  ) 1. própria      (  ) 2. alugada (  ) 3. cedida por 

familiar 

          (  ) 4. outro tipo: 

_____________________________________ 
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29b. (Nome) tem um quarto só para ele(a) em casa?  (  ) 1. sim     (  ) 2. não 

 

29c. Há quanto tempo você cuida de (Nome)?_____________________- 

 

PARTE C - DADOS DO FAMILIAR   

 

Sexo: (  ) 1. Masculino   (  ) 2. Feminino         Idade: _____ anos        Data de 

Nascimento:..../....../...... 

Estado civil: (  ) 1. Solteiro(a)                (  ) 3. Vivendo como casado(a)    (  ) 5. 

Viúvo(a)       

         (  ) 2. Casado(a)              (  ) 4. Separado(a) / Divorciado 

 

30. Alguém lhe  ajuda a cuidar de (Nome)?        (  ) 1. Sim  (  ) 2. Não (  ) 3. às vezes  

           Se sim: Que tipo de ajuda é essa (financeira, nas tarefas,  etc.)? De quem?_________               

             

Explicar__________________________________________________________________ 

 

31. Atualmente você tem outras preocupações na sua vida  além da  necessidade de cuidar de 

(Nome)?         

      (  ) 1. sim (  ) 2. não 

      Se sim:  Quais  são estes problemas?__________________________________________ 

 

32. Existem outras pessoas na casa ou na sua família que possuem outras doenças que 

necessitam de 

      sua ajuda?   (  ) 1. sim (  ) 2. não    

Quem  são?:__________________________________   

Número de pessoas: _________________ 

      Quais doenças? __________________________________________________________ 

 

33. Você tem filhos?  (  ) 1. sim (  ) 2. não         Se sim:  quantos? __________________ 

 

34. Com quantas pessoas você mora?  Número:______     

Quem?:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

35. De quem é a casa onde você mora? (ou quem paga o aluguel?) 

      (  ) 1. respondente      (  ) 2. outra pessoa  

(Quem?________________________________________) 

 

36. Você freqüentou ou freqüenta a Escola?  (  ) 1. sim (  ) 2. não 

     Se sim: Até que série? __________      Classificação (grau):_______________________  

       

37. Você trabalha atualmente?           (  ) 1. sim    (  ) 2. não 

Se sim: qual é seu trabalho atual? _________________________________________ 

(  ) 1. Trabalho diário remunerado                  

(  ) 2. Trabalho remunerado  não-diário  

(  ) 3. Faz biscates  externos esporádicos, remunerado 
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Horário do trabalho:     (  ) 0. nenhum     (  ) 1. Trabalho de  meio expediente     (  ) 2. 

Horário integral 

Local de trabalho:         (  ) 0. nenhum     (  ) 1. Fora de casa                                (  ) 2. 

Dentro de casa 

 

Se não trabalha:   (   ) 4. aposentado                          (   ) 6. está estudando            

        (   ) 5. dona de casa (do lar)          (   ) 7. desempregado 

 

38. Você tem alguma atividade de lazer?  (ex .ver TV, ouvir radio, sair para passear ou 

descansar, ou fazer  alguma outra coisa)?   

Dentro de casa:  (  ) 1. sim (  ) 2. não 

 Quais?__________________________________ 

                             Freqüência: ______________________________________________ 

      Fora de casa:       (  ) 1. sim (  ) 2. não         

           Quais? __________________________________           

                                   Frequência: ______________________________________________ 

  

39. Você tem uma  renda mensal (você recebe algum dinheiro)?  (  ) 1. sim (  ) 2. não 

      Se sim: De quanto?___________   De onde retira esta renda (esse dinheiro)?___________ 

      Se não: Vive com a renda de quem? ________ 

 

 

40. Qual é a renda mensal da família com quem (Nome) mora, somando-se todas as rendas 

das pessoas  

      que moram na casa?       Pessoa                 Renda 

                                                 _________         _________ 

      _________         _________ 

      _________         _________ 

                   Total:   _________________ 

           

41. O que é pior (mais difícil ou mais pesado) para você nesta relação de cuidar de (Nome)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

42. Você sente alguma satisfação em cuidar de (Nome)?  

      (  ) 1. nenhuma satisfação       (  ) 2. um pouco de satisfação       (  ) 3. muita satisfação 

      Se há satisfação:  O que lhe dá mais satisfação em cuidar de (Nome)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

43.  Que tipo de apoio você acha que seria necessário ter para melhorar a vida do (Nome) e da 

família ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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52. Você tem algum problema de saúde? (  ) 1. sim      (  ) 2. não  

      Qual? __________________________________ 

 

52b. Você faz algum tratamento de saúde para este problema?     (  ) 1. sim     (  ) 2. não 

 

53. Você já se sentiu doente por causa de suas tarefas de cuidar de (Nome)?        (  ) 1. sim      

(  ) 2. não 

      Explicar: 

_________________________________________________________________________ 

  

56. Você acredita que (Nome) conseguiria controlar seus comportamentos problemáticos se 

ele quisesse? 

(  ) 1. sim (  ) 2. não 

      Você: 

       (  ) 1. nunca acredita   (  ) 3. quase sempre acredita       

(  ) 2. às vezes acredita   (  ) 4. sempre acredita  

 

57. O que você acha da sua  relação com (Nome)? Você acha que é : 

     (  ) 1. muito ruim    (  ) 2. ruim         (  ) 3. boa  (  ) 4. muito boa 

 

 

Avaliação pessoal do entrevistador 

 

Grau de sobrecarga do familiar, em sua vida em geral: 

(  ) 1. baixa  (  ) 2.moderada  (  ) 3.alta 

 

Grau de sobrecarga do familiar, resultante de cuidar do paciente 

(  ) 1. baixa  (  ) 2.moderada  (  ) 3.alta 

 

 

 

PARTE D -  SENTIMENTOS POSITIVOS 

 

 

58. Você fica satisfeito (a) em fazer coisas para cuidar de (Nome)? 

_____1______         _____2______   ____3_____     ____4______    

 Nem um pouco          muito pouco       um pouco           muito ?            

 

59. Você se sente bem em estar perto de (Nome)? 

_____1______         _____2______   ____3_____     ____4______    

 Nem um pouco          muito pouco       um pouco           muito ?            

 

60. Você sente que (Nome) é uma parte importante da sua vida? 

_____1______         _____2______   ____3_____     ____4______    

 Nem um pouco          muito pouco       um pouco           muito ?            
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61. Você sente que gosta de (Nome)? 

_____1______         _____2______   ____3_____     ____4______    

 Nem um pouco          muito pouco       um pouco           muito ?            

 

 

62. (Nome) faz você se sentir feliz? 

_____1______         _____2______   ____3_____     ____4______    

 Nem um pouco          muito pouco       um pouco           muito ?            

 

63. Nos últimos 30 dias, (Nome) lhe ajudou a preparar a comida, fazer compras ou ajudou em 

outras tarefas da casa? 

______1______    ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____ 

  Nenhuma vez     menos que uma    1 ou 2 vezes   de 3 a 6 vezes     Todos os  

                             vez por semana     por semana      por semana         dias   ?    

 

64. Nos últimos 30 dias, (Nome) contribuiu com ajuda financeira na casa? 

______1______    ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____ 

  Nenhuma vez     menos que uma    1 ou 2 vezes   de 3 a 6 vezes     Todos os  

                             vez por semana     por semana      por semana         dias   ?    

 

65. Nos últimos 30 dias, (Nome) lhe fez companhia alguma vez? 

______1______    ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____ 

  Nenhuma vez     menos que uma    1 ou 2 vezes   de 3 a 6 vezes     Todos os  

                             vez por semana     por semana      por semana         dias   ?    

 

66. Nos últimos 30 dias, (Nome) escutou seus problemas e/ou lhe ofereceu conselho? 

______1______    ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____ 

  Nenhuma vez     menos que uma    1 ou 2 vezes   de 3 a 6 vezes     Todos os  

                             vez por semana     por semana      por semana         dias   ?    

 

67. Nos últimos 30 dias, (Nome) lhe trouxe notícias de amigos e familiares? 

______1______    ______2_____   _____3_____   ____4_____   _____5_____ 

  Nenhuma vez     menos que uma    1 ou 2 vezes   de 3 a 6 vezes     Todos os  

                             vez por semana     por semana      por semana         dias   ?    
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ANEXO VI 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo da Universidade Federal de São João 

del-Rei – MG. A responsável por este estudo é Marcela Nolasco, mestranda do Laboratório de 

Pesquisa em Saúde Mental. 

                                                                                                                            

Estamos realizando um estudo para conhecer a experiência dos familiares que são cuidadores 

de pacientes psiquiátricos com diferentes diagnósticos. Este estudo tem como objetivo saber 

como você tem se sentido ultimamente na realização de suas atividades cotidianas de cuidar 

do seu familiar com transtorno psiquiátrico. A partir deste estudo, será possível compreender 

as necessidades dos familiares que cuidam de diferentes tipos de pacientes.  

 

O tempo previsto para participação nesta pesquisa é de, aproximadamente, 45 minutos, 

quando serão respondidas algumas questões de um questionário. Nesse questionário, não 

existem respostas certas ou erradas. Esperamos apenas conhecer o que você tem sentido e 

suas necessidades. 

            

Todas as informações fornecidas por você, nesta entrevista, são sigilosas, ou seja, não poderão 

ser reveladas a outras pessoas, após nossa entrevista. Os resultados individuais dos 

questionários de cada familiar não aparecerão em nenhum lugar; somente os resultados 

globais das pessoas entrevistadas. Este estudo não irá implicar prejuízo ou desconforto para 

você. Você não terá nenhum custo e nem receberá qualquer valor em dinheiro por colaborar 

com nosso estudo. A qualquer momento, você pode interromper ou desistir de participar desta 

pesquisa. Caso você tenha alguma dúvida ou queira ter alguma informação, você pode fazer 

perguntas durante a entrevista e também pode entrar em contato conosco pelo telefone que se 

encontra no final da folha seguinte. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou                                                   

(nome do voluntário) 

ouvi as explicações do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e compreendi para que 

serve o estudo e o que devo fazer para participar. As explicações que recebi esclareceram que 

minha participação não causará 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 meu familiar. Sei que meu nome não será divulgado e que não 

receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  

 

....................................., ......./...................../................ 

 

 _______________________________________                         

Assinatura do entrevistado                         

 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32)84191692/88858646 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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